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Zamawiający:  

Gmina Czernikowo 

adres: ul. Słowackiego 12, 87–640 Czernikowo 

telefon:  54 287 50 01 

faks: 54 230 50 51 

adres strony internetowej: www.czernikowo.pl  

Znak postępowania: IWP.271.1.1.2022 

GMINA CZERNIKOWO 

SPECYFIKACJA 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(zmiana 25.01.2022 r.) 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie  

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

na zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z nieruchomości zamieszkałych 

położonych na terenie gminy Czernikowo oraz z PSZOK w Jackowie. 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem 

internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/czernikowo 

Czernikowo 

Styczeń 2022 
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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej „SWZ”, zawiera: 

Rozdział I Informacje o Zamawiającym 

Rozdział II Tryb udzielenia zamówienia 

Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia, termin 

wykonania zamówienia 

Rozdział IV  Warunki udziału w postępowaniu  

Rozdział V Podstawy wykluczenia z postępowania 

Rozdział VI Podmiotowe środki dowodowe, 

przedmiotowe środki dowodowe oraz inne 

oświadczenia i dokumenty  

Rozdział VII 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 

Rozdział VIII Opis sposobu przygotowania i złożenia 

oferty 

Rozdział IX Informacje dotyczące wadium 

Rozdział X Informacje o terminie składania i otwarcia 

ofert 

Rozdział XI Informacje o terminie związania ofertą 

Rozdział XII Sposób obliczenia ceny 

Rozdział XIII Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem 

wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

Rozdział XIV Informacje dotyczące zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy 

Rozdział XV Informacje o formalnościach, jakie muszą 

zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego 

Rozdział XVI Projektowane postanowienia umowy 

Rozdział XVII Środki ochrony prawnej 

Rozdział XVIII Klauzula informacyjna dotycząca 

przetwarzania danych osobowych 

Załączniki:  

1. Formularz oferty wraz z wykazem cen 

2. JEDZ 

3. Oświadczenie o aktualności informacji 

4. Zobowiązanie podmiotu do udostępnienia 

zasobów 

5. Wykaz wyposażenia - instalacji 

6. Oświadczenie o grupie kapitałowej 

7. Projekt umowy 
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I. Informacje o zamawiającym 

Gmina Czernikowo 

adres: ul. Słowackiego 12, 87–640 Czernikowo 

telefon: 54 287 50 01 

faks: 54 230 50 51 

adres strony internetowej: www.czernikowo.pl  

e-mail: przetargi@czernikowo.pl  

godziny urzędowania:  

poniedziałek, wtorek, czwartek, od 7 
00

 do 15 
00

 

środa od 7 
00

 do 17 
00

, piątek od 7 
00

 do 13 
00 

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz strony internetowej, na 

której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty 

zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

https://platformazakupowa.pl/pn/czernikowo  

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Wartość zamówienia przekracza progi unijne, określone zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy 

z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze 

zm.), zwanej dalej ustawą. 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego. 

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa 

w art. 139 ust. 1 ustawy, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, 

a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została 

najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków 

udziału w postępowaniu. 

4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa 

w art. 227 ustawy. 

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311-315 

ustawy. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa 

w art. 92 ustawy, tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia 

niż określony w niniejszej SWZ. 

7. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy, 

tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony 

w niniejszej SWZ. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

10. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

  

http://www.czernikowo.pl/
mailto:przetargi@czernikowo.pl
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III. Opis przedmiotu zamówienia oraz termin wykonania zamówienia 

1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  

90500000-2 - Usługi związane z odpadami, 

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami, 

90514000-3 – Usługi recyklingu odpadów. 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na: 

 zagospodarowaniu odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych w sposób 

selektywny z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Czernikowo 

(ok. 2600 Mg/rok) 

 zagospodarowaniu odpadów komunalnych zebranych w prowadzonym przez Gminę 

Czernikowo Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości 

Jackowo oraz punktach zbiórki leków i baterii (ok. 200 Mg/rok) 

 zagospodarowaniu odpadów ulegających biodegradacji odebranych z nieruchomości 

zamieszkałych na terenie Gminy Czernikowo oraz zebranych przez Gminę w PSZOK. 

Rodzaj i masa odpadów do zagospodarowania, odebrana z nieruchomości 

zamieszkałych i PSZOK w roku ubiegłym:  

  

Lp. 
Kod 

odpadów 
Rodzaj odpadów komunalnych 

Rok 2021 

w Mg  

(stan do X.2021 r.) 

1. 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 1 533,22 

2. 15 01 07 Opakowania ze szkła 135,26 

3. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 404,36 

4. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 52,02 

5. 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe - 

6. 17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów 

i demontażu 
87,96 

7. 20 01 01 Papier i tektura 45,98 

8. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 222,50 

9. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury - 

10. 16 01 03 Zużyte opony 16,98 

11. 20 03 99 
Odpady komunalne nie wymienione w innych 

podgrupach 
- 

12. 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne 0,619 

13. 17 04 05 Żelazo i stal - 
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14. 16 02 13 Zużyte urządzenia 0,058 

15. 20 01 34 Baterie i akumulatory 0,129 

Razem  2 499,086 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje frakcje odpadów przedstawione w poniższych 

tabelach: 

Zadanie nr 1: (tabela nr 1) - Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych 

z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czernikowo oraz odpadów 

komunalnych zebranych przez Gminę w PSZOK:  

L.p. Rodzaj odpadów 
Kod 

odpadu 

Prognozowana 

masa odpadów do 

zagospodarowania 

w okresie 12 m-cy 

(w Mg) 

Prognozowana masa 

odpadów do 

zagospodarowania w 

całym okresie 

realizacji 

zamówienia(w Mg) 

Opcja 

(zwiększenie do) 

(Mg) 

1 2 3 4 5 6 

1 
Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne 

20 03 01 1 642,89 3 285,78 do 3 500 

2 Szkło 
20 01 02 

/15 01 07 
168,85 337,7 do 370 

3 Papier i tektura 
20 01 01/ 

15 01 01 
80,95 161,9 do 180 

4 Tworzywa sztuczne 
20 01 39/ 

15 01 02 
226,93 453,86 do 490 

5 Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 68,39 136,78 do 170 

6 Zużyte opony 16 01 03 4,48 8,96 do 14 

7 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 

01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

20 01 36 0,425 0,85 do 1,5 

8 

Zmieszane odpady 

z budowy, remontów 

i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 

17 09 02 i 17 09 03 

17 09 04 23,17 46,34 do 80 

9 
Zmieszane odpady 

opakowaniowe 
15 01 06 10,58 21,16 do 25 

10 
Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach 

20 03 99 9,88 19,76 do 22 

11 

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek 

i remontów 

17 01 01 6,43 12,86 do 14 
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12 

Zużyte urządzenia 

zawierające niebezpieczne 

elementy
5)

 inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12 

16 02 13
*
 0,039 0,078 do 0,1 

13 
Baterie i akumulatory inne 

niż wymienione w 20 01 33 

20 01 34/ 

20 01 33
*
 

0,149 0,298 do 0,4 

14 Metale 20 01 40 2,0 4,0 do 5 

15 
Leki cytotoksyczne 

i cytostatyczne / Leki inne 

niż wymienione w 20 01 31 

20 01 31/ 

20 01 32
 0,077 0,154 do 0,2 

Zadanie nr 2 (tabela nr 2): Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji 

odebranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czernikowo oraz 

zebranych przez Gminę w PSZOK:  

L.p. Rodzaj odpadów 
Kod 

odpadu 

Prognozowana 

masa odpadów do 

zagospodarowania 

w okresie 12 m-cy 

(w Mg) 

Prognozowana masa 

odpadów do 

zagospodarowania 

w całym okresie 

realizacji 

zamówienia (w Mg) 

Opcja 

(zwiększenie do) 

(Mg) 

1 2 3 4 5 6 

1 
Odpady ulegające 

biodegradacji  

20 02 01/ 

20 01 08 
409,71 819,42 do 840 

Wskazane w tabelach powyżej ilości odpadów komunalnych stanowią część 

prognozowanej ilości odpadów, które zostaną odebrane od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych w okresie 12 miesięcy oraz w całym 24-miesięcznym okresie realizacji 

zamówienia, na podstawie ilości odebranych odpadów w latach ubiegłych. Wskazano 

również opcje dla poszczególnych części zamówienia informujące o tym, do jakiej 

wartości (Mg) może zostać zwiększona ilość podlegających w ramach tego zamówienia 

ilości odpadów wskazanych jako opcja. 

Wykonawca zobowiązuje się przyjąć od Zamawiającego i zapewnić zagospodarowanie 

faktycznej i rzeczywistej ilości odpadów, wszystkich wymienionych w powyższej tabeli 

części (frakcji) odpadów, odebranych w okresie trwania przedmiotu zamówienia od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych - tj. w okresie 24 miesięcy realizacji 

zamówienia. 

Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości przekazywanych do 

zagospodarowania odpadów w stosunku do prognozowanej masy odpadów wskazanej w 

tabelach powyżej jeśli faktyczna ilość odpadów zebranych do zagospodarowania będzie 

mniejsza niż ilości prognozowane wskazane w tabelach.  

Zamawiający będzie się rozliczał z wykonawcą wg. faktycznej ilości odpadów danego 

rodzaju dostarczanych do zagospodarowania.  

Zobowiązania Wykonawcy: 
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  Zagospodarowanie odpadów musi nastąpić w instalacjach odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania 

z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.).  

  Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania w trakcie realizacji zamówienia 

przepisów prawa, aktualnych w czasie świadczenia usług, w szczególności regulacji 

zawartych w następujących aktach prawnych: 

  z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U 2021, poz. 779 ze zm.), 

  z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. 2021, poz. 888 ze zm.), 

  z ustawą  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021, 

poz. 1973 ze zm.), 

  z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym 

i elektronicznym (Dz. U. 2020, poz. 1893 ze zm.), 

  z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2020, 

poz. 1850 ze zm.), 

  z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021, poz. 2233 ze 

zm.), 

  z rozporządzeniem  Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi 

(Dz. U. z 2009 r., nr 104 poz. 868), 

  z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10), 

  z 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), 

  z rozporządzeniem w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania 

do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, w wersji 

obowiązującej w czasie wykonywania zamówienia, 

  z rozporządzeniem w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz 

sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów, w wersji 

obowiązującej w czasie świadczenia usług, 

  z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Czernikowo, w wersji obowiązującej w czasie świadczenia usług, 

  zgodnie z uchwałą w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w wersji obowiązującej 

w czasie wykonywania zamówienia. 
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w przypadku zmiany przepisów prawa, w tym zmiany przepisów lokalnych 

regulujących kwestię wykonywania usług, stanowiących przedmiot zamówienia, 

Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania przepisów obowiązujących 

w trakcie wykonywania usług na podstawie zawartej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego.  

  w celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego rocznego sprawozdania 

z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym 

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

w gminach, Wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu niezbędne 

informacje umożliwiające sporządzenie sprawozdania. Informacje te Wykonawca 

będzie zobowiązany przekazać do dnia 15 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy 

świadczenia usługi. Wykonawca zobowiązuje się również do przekazywania 

Zamawiającemu innych informacji dotyczących przetwarzania i zagospodarowania 

jeśli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek 

sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami.  

  Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania i przekazywania Raportu 

zawierającego następujące informacje: 

sposobie i miejscu przetwarzania odpadów, w tym odzysku, recyklingu lub 

unieszkodliwiania odpadów, 

niesprawności któregokolwiek z urządzeń służących do zagospodarowania odpadów, 

Raport Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie 7 dni 

roboczych od zakończenia miesiąca, którego dotyczy dany Raport.  

  Wykonawca powinien być wpisany do BDO - rejestru podmiotów wprowadzających 

produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa 

w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w zakresie odbierania 

odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

  Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aby odebrane od Zamawiającego  

odpady komunalne były zagospodarowane przez instalacje lub podmioty posiadające 

wymagane przepisami prawa decyzje, zezwolenia, wpisy do rejestrów 

zapewniających:  

 dla odpadów selektywnie zebranych papieru i tektury - przygotowanie do 

ponownego użycia lub przekazana do recyklingu zgodnie z wymaganiami 

wynikającymi z obowiązujących przepisów.   

 dla odpadów selektywnie zebranych szkła przygotowanie do ponownego użycia 

lub przekazana do recyklingu zgodnie z wymaganiami wynikającymi 

z obowiązujących przepisów.   

 dla odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych, metali i opakowań 

wielomateriałowych przygotowanie do ponownego użycia lub przekazana do 

recyklingu zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów. 

 dla odpadów selektywnie zebranych bioodpadów przygotowanie do ponownego 

użycia lub przekazana do recyklingu zgodnie z wymaganiami wynikającymi 

z obowiązujących przepisów.   
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 dla odpadów niebezpiecznych, leków, chemikaliów, odpadów 

niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł 

i strzykawek, że 100% odpadów zostanie unieszkodliwiona, 

 dla odpadów  zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego, zużytych opon, że 100% odpadów zostanie przekazana do 

recyklingu, 

 dla odpadów mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz tekstyliów 

i odzieży, zostanie poddana odzyskowi, oraz przekazana do recyklingu lub 

przygotowana do ponownego użycia, zgodnie z wymaganiami wynikającymi 

z obowiązujących przepisów prawa, 

 dla odpadów budowlanych - przygotowanie do ponownego użycia lub 

przekazana do recyklingu, poddanie odzyskowi zgodnie z wymaganiami 

wynikającymi z obowiązujących przepisów. 

  Wykonawca w zakresie przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych o kodzie 20 03 01 musi posiadać instalację do mechaniczno-

biologicznego przetwarzania odpadów o statusie „instalacji komunalnej” 

w technologii gwarantującej osiągnięcie poziomów redukcji składowania odpadów 

ulegających biodegradacji, wpisanej na listę prowadzoną przez marszałka 

województwa - dotyczy zadania nr 1. 

  Wykonawca w zakresie przetwarzania odpadów selektywnie zebranych: papieru 

i tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, musi 

posiadać instalację do sortowania odpadów (doczyszczania) oraz możliwość 

przekazania odzyskanych odpadów surowcowych do recyklingu - dotyczy zadania 

nr 1. 

  Wykonawca w zakresie zagospodarowania odpadów leków, chemikaliów musi 

posiadać umowy na unieszkodliwianie tych odpadów, a w odniesieniu do zużytych 

baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych 

opon, musi posiadać umowy na recykling tych odpadów - dotyczy zadania nr 1. 

  Wykonawca w zakresie przetwarzania odpadów selektywnie zebranych bioodpadów 

musi posiadać instalację do kompostowania z zezwoleniem na recykling bioodpadów 

- dotyczy zadania nr 2. 

  Zamawiający przekaże informację o liczbie, rodzajach i numerach rejestracyjnych 

pojazdów dostarczających odpady komunalne do Wykonawcy.  

  Pojazdy dostarczające odpady muszą być ważone na wjeździe (przed wyładunkiem) 

i na wyjeździe (po wyładunku) z instalacji Wykonawcy.  

  Wykonawca zapewni odbiór odpadów w dniach i godzinach pracy instalacji. 

  Waga wjazdowa i wyjazdowa w instalacji wykonawcy musi być legalizowana. 

Wykonawca będzie przedstawiał na żądanie Gminy wyniki badań z legalizacji wagi 

oraz kopię legalizacji wagi.  
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  Ilość i rodzaj odpadów muszą być każdorazowo ewidencjonowane w systemie 

wagowym Wykonawcy.  

  Wykonawca w cyklu miesięcznym przedstawi Zamawiającemu wykaz ważeń 

odpadów z gminy Zamawiającego wraz z podaniem: rodzaju odpadów, masy 

odpadów, numerów rejestracyjnych pojazdów podmiotu odbierającego odpady oraz 

daty i godziny dostarczenia odpadów.  

Dodatkowe informacje: 

Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie gminy Czernikowo wynosi około 8 960 

osób, a osób zamieszkałych wg. złożonych deklaracji 7530 osób. 

Na terenie gminy Czernikowo znajduje się około 2 150 domów jednorodzinnych oraz 

20 budynków wielorodzinnych (ok. 600 osób).  

W trakcie trwania realizacji zamówienia przewiduje się wzrost liczby gospodarstw 

domowych o nie więcej niż 5%.  

Gmina Czernikowo zajmuje obszar 169,37 km
2
. W ponad 47% obszar gminy pokryty jest 

lasem. Pozostały obszar stanowią głównie grunty orne – 41% ogólnego obszaru gminy. 

Na terenie gminy znajduje się 39 wsi stale zamieszkałych i 41 ogółem, podzielonych na 

17 sołectw. 

W gminie Czernikowo gminnym systemem gospodarowania odpadami objęto tylko 

nieruchomości zamieszkałe. 

3. Prawo Opcji 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo skorzystania z opcji, zgodnie z art. 441 ustawy 

Pzp. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zwiększającego 

zakres zamówienia o maksymalną ilość wskazaną w kolumnie 6 tabeli nr 1 (zadanie 

nr 1) oraz tabeli nr 2 (zadanie nr 2) zawartych w Rozdziale III cz. 2 niniejszej SWZ. 

3. Zamawiający zastrzega, że cena jednostkowa przedmiotu zamówienia objętego 

prawem opcji nie może być wyższa niż cena jednostkowa w ramach zamówienia 

podstawowego. 

4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy 

przysługiwać będzie wynagrodzenie z tytułu wykonania zamówienia objętego 

prawem opcji obliczone na podstawie ceny jednostkowej wskazanej przez 

Wykonawcę w Formularzu ofertowym oraz ilości odpadów przyjętych do 

zagospodarowania przez Wykonawcę w ramach opcji.  

5. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w okoliczności wyczerpania masy 

odpadów do zagospodarowania objętych umową.  

6. W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie 

o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w formie pisemnej w terminie nie krótszym 

niż 7 dni przed skorzystaniem z tego prawa.  
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7. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego 

w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia 

objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego. 

8. W zakresie realizacji zamówienia objętego prawem opcji zapisy umowy, jaka 

zostanie zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, stosuje 

się odpowiednio. 

4. Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na 2 (dwie) części, następująco: 

Zadanie nr 1 – Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości 

zamieszkałych na terenie Gminy Czernikowo oraz odpadów komunalnych zebranych 

przez Gminę w PSZOK. 

Zadanie nr 2 – Zagospodarowanie bioodpadów odebranych z nieruchomości 

zamieszkałych na terenie Gminy Czernikowo oraz bioodpadów zebranych przez Gminę 

w PSZOK. 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, o których mowa 

w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub dwa zadania 

objęte niniejszym postępowaniem.  

5. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych. 

Zamawiający nie stawia wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków 

dowodowych. 

6. Termin wykonania zamówienia: usługa będzie świadczona w okresie 24 miesięcy 

liczonych od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia - dotyczy obu części 

zamówienia.   

7. Wymagania w zakresie zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na 

podstawie stosunku pracy:  

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

– Kodeks pracy, 

 pracowników fizycznych wykonujących usługę zagospodarowania 

odpadów komunalnych, obsługujących urządzenia instalacji 

przetwarzania odpadów komunalnych, wykonujących czynności 

sortowania odpadów, 

 osoby od kontaktu z Zamawiającym. 

2) Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 1 oraz uprawnienia 

Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań 

związanych z zatrudnieniem tych osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych 

wymagań zostały opisane w projektowanych postanowieniach umownych 

stanowiących załącznik do SWZ. 

8. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp: 
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a) Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 

ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu podobnych usług.   

b) Zakres zamówienia będzie polegać na powtórzeniu podobnych usług objętych 

zamówieniem podstawowym i będzie  obejmował zagospodarowanie odpadów 

przekazywanych przez Zamawiającego, zebranych z nieruchomości zamieszkałych 

znajdujących się na terenie Gminy Czernikowo oraz zagospodarowaniu odpadów 

zebranych przez Gminę z PSZOK, a także zagospodarowaniu bioodpadów, 

zebranych na terenie Gminy Czernikowo oraz bioodpadów zebranych przez Gminę 

w PSZOK.  

c) Zamawiający udzieli zamówienia, o którym mowa powyżej, w trybie zamówienia 

z wolnej ręki. 

d) Powyższe zastrzeżenie możliwości zlecenia wykonania usług polegających na 

powtórzeniu podobnych usług nie daje Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia 

podstawowego uprawnienia do roszczenia o udzielenie zamówienia, o którym mowa 

w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.  

e) Przewidywana wartość zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług 

została uwzględniona w wartości szacunkowej zamówienia. 

f) Przedmiotem zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług będą 

usługi zagospodarowania odpadów następująco: 

L.p. Rodzaj odpadu, nazwy części. Kod odpadu 

Masa odpadów do 

zagospodarowania  

(w Mg) 

1 2 3 4 

1 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 1 642,89 

2 Szkło 
20 01 02 / 

15 01 07 
168,85 

3 Papier i tektura 
20 01 01/ 

15 01 01 
80,95 

4 Tworzywa sztuczne 
20 01 39/ 

15 01 02 
226,93 

5 Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 68,39 

6 Zużyte opony 16 01 03 4,48 

7 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

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

01 35 

20 01 36 0,425 

8 

Zmieszane odpady z budowy, remontów i 

demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 

17 09 02 i 17 09 03 

17 09 04 23,17 

9 Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 10,58 

10 
Odpady komunalne niewymienione w innych 

podgrupach 
20 03 99 9,88 
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11 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów 
17 01 01 6,43 

12 
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne 

elementy
5)

 inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12 

16 02 13
*
 0,039 

13 
Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 

01 33 

20 01 34/ 

20 01 33
*
 

0,149 

14 Metale 20 01 40 2,0 

15 
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne / Leki inne 

niż wymienione w 20 01 31 

20 01 31/  

20 01 32
 0,077 

16 Odpady ulegające biodegradacji  
20 02 01/ 

20 01 08 
409,71 

9. Wizja lokalna 

Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez 

Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu 

u Zamawiającego. 

10. Podwykonawstwo. 

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych zadań dotyczących zamówienia na usługi.  

2) Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym części zamówienia 

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać nazwy 

ewentualnych podwykonawców, o ile są już znane.  

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone. 

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 

1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału 

w postępowaniu. 

O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

1.1.zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;  

1.2.uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca musi 

wykazać, że: 
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a. posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

przetwarzania odpadów, tj. pozwolenie zintegrowane i/lub sektorowe na 

prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania odpadów, 

tj. składowanie, przetwarzanie w instalacji, wydane przez właściwy organ 

zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2021 r. 

poz. 779 z późn. zm.). 

1.3.sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie ustanawia minimalnych poziomów zdolności w zakresie tego 

warunku udziału w postępowaniu.   

1.4.zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej 

lub zawodowej, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje: 

a) instalacją do przetwarzania odpadów niesegregowanych (zmieszanych) 

o statusie instalacji komunalnej wpisanej na listę prowadzoną przez 

marszałka województwa, o której mowa w art. 38b  ustawy o odpadach, która 

w zakresie technologicznym gwarantuje, że zostaną osiągnięte poziomy 

ograniczania masy odpadów komunalnych przekazywanych do składowania - 

dotyczy Zadania nr 1. 

b) instalacją do sortowania (doczyszczania) odpadów: co najmniej papieru, 

szkła, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych - dotyczy 

Zadania nr 1. 

c) instalacją do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji 

(tj. kompostownią odpadów) - dotyczy Zadania nr 2. 

Wszystkie wyżej wskazane instalacje powinny posiadać ważne decyzje 

administracyjne w zakresie przetwarzania odpadów. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. 

2.1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. 

W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do 

ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego 

zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez 

zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. 

2.2.Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej 

lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 

ustawy Pzp, zostanie 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.  

2.3.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy 

wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

2.4.W przypadku, o którym mowa w ust. 2.2 i 2.3, wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia składają w ofercie oświadczenie, z którego wynika, które 
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usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Treść oświadczenia jest zawarta 

w Formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ.  

3. Udostępnienie zasobów. 

3.1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu na zasadach opisanych w art. 118-123 ustawy Pzp, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących 

go z nimi stosunków prawnych. Podmiot na zasoby, którego wykonawca powołuje 

się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może 

podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

3.2.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów 

udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane.  

3.3.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.  

3.4.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3.3, 

potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności:  

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

3) 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.  

3.5.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.  

3.6.Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 

ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 
 

V. Podstawy wykluczenia z postępowania  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania: 

1.1.Zamawiający nie przewiduje zastosowania fakultatywnych podstaw wykluczenia 

Wykonawców z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 109 ustawy. 

1.2.Zgodnie z treścią  art. 108 ust. 1 ustawy, Zamawiający wykluczy z udziału 

w postępowaniu Wykonawcę: 
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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, w art. 46-48 ustawy 

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. 

poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji 

leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054), 

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 oraz z 2020 r. poz. 2023), 

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 
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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. 

2. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, które przewidziane są względem Wykonawcy. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia 

Zamawiający zbada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych 

wykonawców. 

4. W okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, Wykonawca 

nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie 

następujące przesłanki:  

4.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej 

przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w 

tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;  

4.2. 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;  

4.3. 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,  
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e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności 

i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub 

standardów.  

4.4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, 

wyklucza wykonawcę. 

VI. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne 

oświadczenia i dokumenty 

1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku 

podstaw do wykluczenia Wykonawcy zobowiązani są do złożenia w ofertach: 

oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego. 

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 

niniejszego zamówienia – każdy z Wykonawców składa JEDZ oddzielnie w odniesieniu do 

spełniania przez niego warunków udziału w postępowaniu oraz w zakresie wykazania 

braku podstaw do wykluczenia); 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy 

składają wraz z ofertą; 

  Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa się na formularzu jednolitego 

europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem 

standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 

(UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz 

jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, 

str. 16), zwanego dalej „jednolitym dokumentem”, w Części IV formularza 

Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów 

kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D. 

  Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia ESPD oraz edytowalną wersję 

formularza ESPD można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-

wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-

dokument-zamowienia. Zamawiający zaleca wypełnienie ESPD za pomocą serwisu 

dostępnego pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/. W tym celu przygotowany przez 

Zamawiającego Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) w formacie 

*.xml, stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ, należy zaimportować do wyżej 

wymienionego serwisu oraz postępując zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją 

wypełnić wzór elektronicznego formularza ESPD. 

  Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1), stanowi dowód potwierdzający brak 

podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień 

składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego 

podmiotowe środki dowodowe. 

  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

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

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://espd.uzp.gov.pl/
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te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu. 

  Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa 

w pkt 1), 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. 

2. Ponadto Wykonawca składa wraz z ofertą: 

1) wypełniony formularz ofertowy wraz z Wykazem cen stanowiący odpowiednio 

załącznik nr 1 oraz 1a do SWZ; 

2) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego – 

w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę; 

3) stosowne pełnomocnictwo(a) potwierdzające, że dana osoba nie wymieniona 

w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności jest upoważniona do 

reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu; dotyczy również osoby działającej 

w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 

ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na 

takich zasadach; 

4) zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału - jeśli dotyczy; 

5) dokumenty potwierdzające odległość instalacji od siedziby Zamawiającego - w celu 

umożliwienia dokonania oceny oferty w ramach ustalonego kryterium oceny ofert; 

6) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu 

potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego 

reprezentowania; 

7) dowód wniesienia wadium z zastrzeżeniem Rozdziału IX ust. 4 SWZ. 

3. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 

na wezwanie Zamawiającego następujących środków dowodowych: 

 

1) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, 

o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę 

częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo 

oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz 

z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty 

częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie 
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od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór - 

załącznik nr 6 do SWZ) 

2) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w: 

- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp; 

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania 

się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego; 

Informacja ma być sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej 

złożeniem. 

3) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie odnoszącym się do podstaw 

wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: 

art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, 

art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się 

o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 

art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami 

porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, 

art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp  

Wzór oświadczenia, o którym mowa w niniejszym punkcie stanowi załącznik 

nr 3 do SWZ), 

4) wykazu wyposażenia – instalacji, dostępnego wykonawcy w celu wykonania 

zamówienia publicznego (Wzór - Załącznik nr 5 do SWZ), 

5) aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania 

odpadów, wydanego przez właściwy organ zgodnie z art. 41 ustawy o odpadach, 

6) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych 

lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej podmiotów 

udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, 

przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w §2 

ust. 1 pkt 1) i 7) Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych co uregulowane zostało odpowiednio w pkt 2) i 3) niniejszego 

ustępu SWZ.  

 

4. Dokumenty składane w przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza RP: 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 

Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych - składa informację 

z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia; 
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2) Dokument, o którym mowa w pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed jego złożeniem.  

3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 

wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą 

się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, 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. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed jego złożeniem. 

4) Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy 

Pzp mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej zapisy niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio. 

1. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn wykonawca nie będzie mógł przedstawić wymaganych 

przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, dotyczących sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej, to będzie mógł przedstawić inne podmiotowe środki 

dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnienie opisanego przez 

zamawiającego warunku. 

2. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych 

wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz usług dotyczy wyłącznie usług, w których 

wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. 

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

Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych 

w SWZ, w zakresie i w sposób określony w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie. 

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

z tłumaczeniem na język polski. 

5. W zakresie nie uregulowanym SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez 

Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 

Rozwoju, Pracy i technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający 

od wykonawcy oraz przepisy rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 30 grudnia 

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

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(108)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(108)ust(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT
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VII. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 

zamawiający będzie się komunikował z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach 

technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji 

elektronicznej  

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na Platformie Zakupowej (dalej 

zwana „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/czernikowo 

w zakładce „POSTĘPOWANIA”, pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ. 

Wymagania techniczne i organizacyjne, związane z wykorzystaniem Platformy, zostały 

przedstawione poniżej:  

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, 

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy 

https://platformazakupowa.pl/pn/czernikowo  

2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania 

z Platformy (adres: https://platformazakupowa.pl/pn/czernikowo). Składając ofertę 

Wykonawca akceptuje Regulamin platformazakupowa.pl dla Użytkowników 

(Wykonawców). 

3) Korzystanie z Platformy oznacza każdą czynność  Użytkownika, która prowadzi do 

zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na platformazakupowa.pl, 

z zastrzeżeniem postanowień § 4 Regulaminu. 

4) Korzystanie z Platformy odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie 

wskazanym w Regulaminie. 

5) Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony 

www.platformazakupowa.pl to: przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome 

i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, 

akceptującą pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 

256 kbit/s. www.platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej 

rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli. 

6) Zamawiający jednocześnie informuje, że posiadanie konta na Platformie jest 

dobrowolne, a złożenie oferty w przetargu jest możliwe bez posiadania konta. 

7) Jeżeli Użytkownik nie ma konta na platformazakupowa.pl i składa Ofertę bez 

zakładania konta to ma obowiązek potwierdzić do czasu zakończenia zbierania ofert 

adres mailowy podany w formularzu poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany 

w mailu potwierdzającym złożenie Oferty. 

8) Na stronie Platformy znajduje się Instrukcja dla Wykonawców. 

9) W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej platformy, 

prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela 

wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych 

aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku 

w godz. od 7.00 do 17.00 pod nr tel. 22 101-02-02. 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta 

https://platformazakupowa.pl/pn/czernikowo
https://platformazakupowa.pl/pn/czernikowo
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i dokumenty z nią składane), tj. zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 

elektronicznie za pośrednictwem strony prowadzonego postępowania. 

3. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email: przetargi@czernikowo.pl  

4. 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 3 adres email. 

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi 

w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz 

rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. 

5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy 

z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie 

drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

6. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów 

dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego 

podpisanego przez wystawiającego dokument bądź w elektronicznej kopii dokumentu lub 

oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność 

z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub 

sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, 

które każdego z nich dotyczą. 

7. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są 

jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), jeśli Wykonawca nie 

później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane 

i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone tajemnice stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia. 

9. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: na 6 dni przed 

upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później na 14 dni 

przed upływem składania ofert. 

mailto:przetargi@czernikowo.pl
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10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wpłynął po 

upływie terminu jego składania lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 

o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

12. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 

przekazał Specyfikację Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz 

zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść Specyfikacji  Warunków Zamówienia i udostępnia ją na stronie 

internetowej. 

14. Sposób sporządzania i przekazywania informacji określają rozporządzenie Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju, pracy i technologii z dnia 23 grudnia 

2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.  

15. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne 

z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 

informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI. 

16. Zamawiający sugeruje, aby korespondencja dotycząca niniejszego postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego oznaczone były nazwą oraz znakiem postępowania. 

VIII. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty 

1. Oferta powinna być: 

a) złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej zwaną 

„Platformą”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/czernikowo  

b) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione). 

2. Wykonawca złoży ofertę w formie elektronicznej, zgodnie z wymaganiami określonymi 

w niniejszej SWZ, poprzez wypełnienie i podpisanie kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym zawierającą: 

a. oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 SWZ;  

b. formularz ofertowy wraz z wykazem cen - stanowiących odpowiednio załącznik 

nr 1 i 1a do SWZ; 

c. dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania 

https://platformazakupowa.pl/pn/czernikowo
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w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego 

– w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę; 

d. stosowne pełnomocnictwo(a) potwierdzające, że dana osoba nie wymieniona 

w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności jest upoważniona do 

reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu; dotyczy również osoby działającej w 

imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 

ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby 

na takich zasadach; 

e. zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału - jeśli dotyczy.  

f. dokumenty potwierdzające odległość instalacji od siedziby Zamawiającego - w celu 

umożliwienia dokonania oceny oferty w ramach ustalonego kryterium oceny ofert 

g. dowód wniesienia wadium, z uwzględnieniem zapisów Rozdziału IX ust. 4 SWZ. 

h. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu 

potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego 

reprezentowania. 

3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę za pośrednictwem Platformy. Platforma 

szyfruje oferty w taki sposób, aby nie było można zapoznać się z ich treścią do terminu 

otwarcia ofert. 

4. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona z zachowaniem postaci 

elektronicznej. 

5. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy 

(wykonawcy/wykonawców/podmiotu udostępniającego zasoby) przekazuje się, pod 

rygorem nieważności, w formie elektronicznej. 

6. Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego 

zasoby, oświadczenia, pełnomocnictwa przekazuje się w formie elektronicznej. Jeśli 

dokument przekazywany w postępowaniu został wystawiony jako dokument 

elektroniczny przez upoważniony podmiot inny niż wykonawca/y lub podmiot 

udostępniający zasoby, wówczas przekazuje się ten dokument elektroniczny.  

7. Potwierdzanie za zgodność z oryginałem dokumentu w postaci papierowej następuje 

poprzez cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu i opatrzenie go kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. Szczegółowe zasady dokonywania poświadczenia 

poszczególnych rodzajów dokumentów zawiera Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji 

oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 2452). 

8. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich 

dokumentów zawartych w tym pliku  kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
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9. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę(y) 

upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie czynności Wykonawcy 

związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym m.in.: składanie oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem) 

muszą być dokonywane przez osobę (osoby) reprezentujące Wykonawcę, zgodnie 

z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.  

10. W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych 

dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym 

(ewidencyjnym) Wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 

Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. W przypadku gdy zostały sporządzone jako dokument w 

postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

Przez cyfrowe odwzorowanie, rozumieć dokument elektroniczny będący kopią 

elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą 

treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej 

dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie dokumentów 

potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą lub 

notariusz. 

11. Tajemnica przedsiębiorstwa: 

1) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, 

wraz z przekazaniem takich informacji zastrzeże, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa.  

2) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być umieszczone 

w osobnym pliku, oznaczonym klauzulą: „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” 

zgodnie z Instrukcją dla Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje 

się do zapisów niniejszego punktu Zamawiający nie będzie ponosił 

odpowiedzialności w przypadku ujawnienia informacji w nich zawartych, 

np. podczas dokonywania wglądu do ofert przez osoby trzecie. 

3) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy 

Pzp, tj. nazw (firm) oraz adresów wykonawców, a także informacji dotyczących 

ceny lub kosztów zawartych w ofertach. 

IX. Wadium 

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości odpowiednio: 

Zadanie nr 1 - 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) 

Zadanie nr 2 - 2 700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych) 
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2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do 

dnia upływu terminu związania ofertą. 

3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. 

4. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 

5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

zamawiającego KBS Aleksandrów Kuj. Nr rachunku 39 9537 0000 2114 0030 0520 0018, 

z dopiskiem „wadium w postępowaniu na Zagospodarowanie odpadów komunalnych 

zebranych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Czernikowo oraz  

z PSZOK w Jackowie - Zadanie nr ....”. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej 

zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 

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

7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od 

dnia wystąpienia jednej z okoliczności: 

a) upływu terminu związania ofertą; 

b) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

c) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji 

gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie 

upłynął termin do jego wniesienia 

8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku 

zwraca wadium wykonawcy: 

a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 

b) którego oferta została odrzucona; 

c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza; 

d) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie  zostało rozstrzygnięte 

odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 

9. Złożenie wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego 

z Wykonawcą wraz z utratę przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony 

prawnej.  

10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w 

formie niepieniężnej, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem 

zapłaty wadium, jeżeli: 

a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn lezących po jego stronie, nie 

złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków 

dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

i brak podstaw wykluczenia, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził 

zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co 

spowodowało brak możliwości wybrania oferty jako najkorzystniejszej; 
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b) Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie, 

 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

X. Termin składania i otwarcia ofert 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 14.02.2022 r. o godz. 9:00. Decyduje data oraz 

dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego 

zegarem Głównego Urzędu Miar.  

2. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 

14.02.2022 roku o godz. 09:15.  

3. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 Ustawy. 

4. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę.  

5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

6. Otwarcie ofert następuje poprzez kliknięcie przycisku „odszyfruj oferty”.  

7. Zgodnie z art. 222 ust. 2 ustawy Pzp - w przypadku awarii systemu teleinformatycznego, 

która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 

Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.  

8. Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert zostanie udostępniona przez zamawiającego 

na stronie internetowej prowadzonego postępowania.  

9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania o: 

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

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których 

oferty zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

XI. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą 90 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym 

pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, 

tj. do dnia 14.05.2022 r. 

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

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą.  

4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania 

ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium 

albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 

związania ofertą. 

5. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 

zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do 

wyrażenia w wyznaczonym przez zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego 

oferty. W przypadku braku zgody Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do 

kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą 

przesłanki do unieważnienia postępowania. 

XII. Sposób obliczenia ceny 

1. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia w ramach każdej 

z części zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. 

2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo 

i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

3. W ofercie Wykonawca podaje cenę za wykonanie zamówienia podstawowego oraz cenę 

za wykonanie zamówienia wskazanego w opcji - cena opcji.  

4. Cena należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 

9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178 ze 

zm.); 

5. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane 

z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

6. Na potrzeby obliczenia ceny oferty, należy przyjąć zakres i ilość usług określonych 

w SWZ i projektowanych postanowieniach umowy, uwzględniając działania i czynności 

wymagane od doświadczonego wykonawcy pozwalające na uzyskanie należytego 

poziomu świadczenia usług, stanowiących przedmiot zamówienia.  

7. Cena nie ulega zmianie przez okres trwania umowy za wyjątkiem sytuacji opisanych 

w umowie.  

8. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu 

ofertowym" a poszczególne składniki ceny w Wykazie cen w odniesieniu do części 

zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę. 

9. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach 

obcych. 

10. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu 
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Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów 

i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji wykonawca ma obowiązek:  

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;  

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;  

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku;  

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą 

wykonawcy, będzie miała zastosowanie.  

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

ofert 

1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów 

biorąc pod uwagę nw. kryteria: 

a. Kryterium ceny ( C ) – waga 60 % 

b. Kryterium kosztu eksploatacji zamówienia związanego z dojazdem do instalacji 

(odległość siedziby Zamawiającego od instalacji ( J )  – waga 40 % 

2. Sposób dokonania oceny ofert nastąpi przez punktowanie w/w kryteriów w skali 0-100 

punktów.  

3. Sposób dokonania oceny ofert w ramach kryterium: cena - będzie obliczana na podstawie 

wzoru: 

                          Cn   

 C = -------------- x 100 (max liczba punktów) x 60% 

                          Cb  

         

C  - otrzymana ilość punktów w kryterium ceny 

Cn   - najniższa cena ofertowa  

Cb  - cena oferty badanej  

Porównaniu i ocenie w ramach niniejszego kryterium będzie podlegała cena ofertowa 

brutto za wykonanie zamówienia podstawowego (bez prawa opcji).  

4. Sposób dokonania oceny w kryterium: koszt eksploatacji zamówienia związanego 

z dojazdem do instalacji (J). 

Przy ocenie oferty w ramach tego kryterium Wykonawca otrzyma punkty zgodnie ze 

wskazanym poniżej sposobem oceny: 

Wykonawca wykaże, że posiada instalację oddaloną nie dalej niż 70 km od siedziby 

Zamawiającego – 40 pkt 

Wykonawca wykaże, że posiada instalację oddaloną powyżej 70 km lecz nie dalej niż 

90 km od siedziby Zamawiającego – 30 pkt 
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Wykonawca wykaże, że posiada instalację oddaloną powyżej 90 km lecz nie dalej niż 

110 km od siedziby Zamawiającego – 20 pkt 

Wykonawca wykaże, że posiada instalację oddaloną powyżej 110 km lecz nie dalej niż 

130 km od siedziby Zamawiającego– 10 pkt 

Wykonawca wykaże, że posiada instalację oddaloną powyżej 130 km od siedziby 

Zamawiającego – 0 pkt. 

Przez koszt eksploatacji zamówienia związany z dojazdem do instalacji (odległość 

siedziby Zamawiającego od instalacji) rozumie się odległość mierzoną drogami 

publicznymi (nie drogami wewnętrznymi, polnymi itp., nie mierzonymi w linii prostej) 

od siedziby Zamawiającego do siedziby-adresu instalacji. Ocenie w ramach każdego 

Zadania z osobna będzie podlegała odległość najdalej ze wskazanych instalacji - jeśli 

Wykonawca w treści Formularz ofertowego wskaże więcej niż jedno miejsce/więcej niż 

jedną instalację. Celem ujednolicenia pomiarów Zamawiający wymaga wskazania przez 

wszystkich Wykonawców odległości instalacji od siedziby Zamawiającego przy 

wykorzystaniu serwisu mapa targeo.pl (opcja trasy najkrótsza, drogi publiczne dla 

pojazdów o masie całkowitej 10 t i więcej). Wykonawca zobowiązany jest do 

załączenia do oferty potwierdzenia z portalu targeo.pl zawierającego wskazane 

adresy obu lokalizacji z wyliczoną trasą.  

Brak złożenia dokumentów potwierdzających wyliczenie trasy, o której mowa 

wyżej spowoduje, iż Wykonawca uzyska w ramach niniejszego kryterium 0 pkt.  

5. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać wykonawca wynosi – 100 pkt; 

Ocena = C+ J, gdzie:  

C – liczba punktów dla kryterium cena  

J – liczba punktów dla kryterium koszt eksploatacji zamówienia związany z dojazdem 

do instalacji 

6. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą 

ilość punktów, biorąc pod uwagę kryterium ceny i kryterium kosztu eksploatacji 

zamówienia, spośród ofert nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania 

określone przez zamawiającego w treści SWZ. 

7. Punkty przyznawane ofertom w kryterium „Cena” będą liczone z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku na końcu wykonanego działania. 

8. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 

wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SWZ i zostanie 

oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

9. W sytuacji zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 248 ust. 1 ustawy Pzp, 

Zamawiający, w celu dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej zastosuje procedurę, 

o której mowa w art. 248 i n. ustawy Pzp. 

XIV. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu jej zawarcia, zobowiązany jest 

do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5 % ceny 
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całkowitej zamówienia podstawowego podanej w ofercie, która została wybrana jako 

najkorzystniejsza. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu najpóźniej 

w dniu wyznaczonym jako dzień podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

2. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

3. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej; 

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 

6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 

w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 

ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

7. W przypadku kiedy zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest wnoszone 

w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem z opisem „Zabezpieczenie umowy nr ... ” - na 

rachunek bankowy Zamawiającego KBS Aleksandrów Kuj. Numer rachunku: 96 9537 

0000 0030 0520 2000 0033. 

8. Zabezpieczenie, za zgodą zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia 

z należności za częściowo wykonane usługi. W tym  przypadku - w dniu zawarcia umowy 

wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. 

Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, 

w którym dokonuje zapłaty faktury. Wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może 

nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa. 
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9. Gwarancja lub poręczenie winny być nieodwołalne, bezwarunkowe oraz zawierać 

zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na 

pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego, z którego będzie wynikało, że doszło do 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.  

10. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.  

11. Zamawiający nie przewiduje możliwości częściowego zwrotu zabezpieczenia po 

wykonaniu części zamówienia.  

XV. Informacje o formalnościach jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do złożenia polisy OC 

w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 

opisaną w projektowanych  postanowieniach umowy, tj. aktualną polisę ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy, w zakresie prowadzonej działalności, związanej 

z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 500,0 tys. zł (słownie złotych: pięćset 

tysięcy 00/100).  

2. Jeżeli z uregulowań wewnętrznych dotyczących wykonawcy wynika, że do zaciągnięcia 

zobowiązania lub rozporządzenia prawem do wartości wynikającej z umowy pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą, wymagana jest zgoda wspólnika lub odpowiedniego 

organu, to wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu przed podpisaniem 

umowy, dokument potwierdzający uzyskanie takiej zgody, przy czym w dokumencie tym 

powinna być wyraźnie wskazana zgoda na realizację umowy na warunkach w niej 

określonych. W przypadku, gdy zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim nie jest 

wymagana, wykonawca złoży w tym zakresie wyraźne oświadczenie. 

3. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy dostarczy zamawiającemu oryginał 

pełnomocnictwa zawierającego umocowanie osoby do działania, jako Przedstawiciel 

wykonawcy, chyba, że wykonawca samodzielnie będzie wykonywał działania zastrzeżone 

dla Przedstawiciela wykonawcy. 

4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, zamawiający żąda przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy 

regulującej współpracę tych wykonawców.  

5. Zamawiający wymaga, aby umowa konsorcjum: 

1) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego 

z członków konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności 

związanych z realizacją umowy, 

2) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość 

podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, 

3) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmujący okres realizacji przedmiotu 

zamówienia,  

4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia,  
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5) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek 

z jego członków do czasu wykonania zamówienia, 

6) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań 

w trakcie realizacji zamówienia, 

7) określała szczegółowe zasady rozliczania się pomiędzy partnerami konsorcjum za 

wykonywanie przedmiotu zamówienia (wyklucza się płatności przez 

zamawiającego dla każdego z partnerów z osobna – wystawcą faktury ma być 

pełnomocnik konsorcjum). 

5. Wykonawca korzystający z zasobów innych podmiotów przedstawi potwierdzone za 

zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o udostępnienie odpowiednich zasobów, 

które wcześniej zostały przyrzeczone. Umowy te muszą gwarantować korzystanie z 

udostępnionych zasobów przez cały okres wykonywania zamówienia w sposób 

nieograniczony oraz zawierać zobowiązanie o solidarnej odpowiedzialności podmiotu 

udostępniającego zasoby finansowe wykonawcy za szkodę powstałą u zamawiającego na 

skutek nieudostępnienia tych zasobów. W przypadku nie przedstawienia ww. umów 

uważać się będzie, że z tego powodu nie może dojść do zawarcia umowy z zamawiającym 

z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, ze wszystkimi tego konsekwencjami.  

6. Wykonawca zobowiązany będzie wskazać przed podpisaniem umowy nazwę i adres 

instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, do której transportowane będą odpady 

celem zagospodarowania. Wskazana instalacja musi być objęta zezwoleniem właściwego 

organu na przetwarzanie odpadów. 

XVI. Projektowane postanowienia umowy 

1. Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 7 do SWZ. 

2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych 

postanowień umowy. 

XVII. Informacje o środkach ochrony prawnej 

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

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Ustawy. 

XVIII. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania 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 Wójt Gminy Czernikowo. 

2. Jeżeli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych w związku z udzieleniem lub wykonywaniem zamówienia 

publicznego, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan 
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skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Gminy Czernikowo pod nr: 54 287 

50 01. 

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

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia 

publicznego.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów ustawy. 

5.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, 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 oraz w celu archiwizacji.  

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy. 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.  

8. Posiada Pani/Pan:  

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących;  

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych
1
;  

c) 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
2
;  

d) 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:  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych;  

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

c) 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. 

  

                                                           
1
 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 
2
 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 
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Załącznik Nr 1do SWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z nieruchomości zamieszkałych 

położonych na terenie gminy Czernikowo oraz z PSZOK w Jackowie. 

Postępowanie nr IWP.271.1.1.2022 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa  

Siedziba  

Nr telefonu/faks  

e-mail:  

nr NIP  

nr REGON  

Reprezentowany przez 

imię, nazwisko, stanowisko 
 

Podstawa do reprezentacji  

Forma składania oferty: 

Ofertę składamy samodzielnie
*
 

Ofertę składamy wspólnie
*
 z (wpisać nazwy i adresy wszystkich Partnerów): 

Partner  

1) ………………………………………………………………………………………… 

Partner  

2) ………………………………………………………………………………………… 

Składam ofertę na usługę zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych 

z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Czernikowo oraz z PSZOK 

w Jackowie następująco: 

ZADANIE NR 1:  

Zobowiązuję się wykonać usługi objęte zamówieniem (zamówienie podstawowe) za cenę:  

Cena brutto   

Cena netto   

VAT   
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Cena wykonania zamówienia - wskazanej w SWZ opcji: 

Cena brutto   

Cena netto   

VAT   

Odległość instalacji od siedziby Zamawiającego: ................... 

Instalacja komunalna zlokalizowana jest w miejscowości ..........., województwo ...............  
/w celu potwierdzenia Wykonawca załącza dokumenty wymagane treścią SWZ/ 

ZADANIE NR 2:  

Zobowiązuję się wykonać usługi objęte zamówieniem (zamówienie podstawowe) za cenę:  

Cena brutto   

Cena netto   

VAT   

Cena wykonania zamówienia - wskazanej w SWZ opcji: 

Cena brutto   

Cena netto   

VAT   

Odległość instalacji od siedziby Zamawiającego: ................... 

Instalacja komunalna zlokalizowana jest w miejscowości ..........., województwo ...............  
/w celu potwierdzenia Wykonawca załącza dokumenty wymagane treścią SWZ/ 

1. Podwykonawcy 

Przedmiot zamówienia będę/będziemy wykonywał wyłącznie siłami własnymi
*
 

Przedmiot zamówienia wykonywać będziemy przy udziale podwykonawców: 

Lp. Nazwa i adres podwykonawcy 

Rodzaj i zakres usług powierzanych 

podwykonawcy 

(opisać rodzaj i zakres usług) 

   

   

2. Oświadczenia 

Oświadczam/y, że: 

1) składając ofertę informuję, iż wybór mojej oferty będzie prowadzić
*
/nie będzie 

prowadzić
*
 do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie 

obejmującym następujące usługi: 

……………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………… 
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Wartość (w kwocie netto) ww. usług  wynosi: ………………………………….… zł 

2) zapoznałem się z treścią SWZ, akceptuję warunki SWZ i nie wnoszę zastrzeżeń, 

3) zapoznałem się z warunkami projektu umowy i zobowiązuję się w przypadku wyboru 

naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez zamawiającego, 

4) niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie 

udostępnione ……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

Udokumentowanie zasadności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa 

przedkładam jako załącznik do oferty. 

5) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

(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) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

3. Oświadczam, że niżej wymienieni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia wykonają następujące usługi składające się na przedmiot zamówienia 

(dotyczy wyłącznie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia): 

Lp. 
Nazwa i adres wykonawcy wspólnie 

ubiegającego się o udzielenie zamówienia 

Usługa składająca się na przedmiot zamówienia, 

która zostanie wykonana przez wykonawcę 

wskazanego w kol. 2 

1 2 3 

   

   

4. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu będę korzystał 

z zasobów podmiotu trzeciego:  

NIE
*
 ,  

TAK
*
 (niewłaściwe skreślić) 

W następującym warunku udziału w postępowaniu: …………………………………….., 

Nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby: ………………………………………. , 

5. Rodzaj przedsiębiorstwa, jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję) 
(1)

: 

 Mikroprzedsiębiorstwo 

 Małe przedsiębiorstwo 

 Średnie przedsiębiorstwo 

 Inne ………………………………… 

6. Dokumenty podmiotowe (obowiązkowo składa Wykonawca do oferty) 

1) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli występuje); 
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2) zobowiązania podmiotów udostępniających swoje zasoby dla Wykonawcy ……. szt. 

(jeżeli występuje); 

3) inne dokumenty: ……………………………………………………(wymienić). 

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym  

*
 - jeżeli nie dotyczy należy obowiązkowo skreślić 

(1)
 W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno. 

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. 
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Załącznik 1a do SWZ 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z nieruchomości zamieszkałych 

położonych na terenie gminy Czernikowo oraz z PSZOK w Jackowie. 

WYKAZ CEN 

W poniższym wykazie cen wykonawca zaoferuje stawki jednostkowe oraz wyliczy cenę ofertową, 

biorąc pod uwagę wymagania określone w SWZ, w tym w umowie.  

Prosi się o zwrócenie uwagi na sposób wypełniania formularza Wykazu Cen, zwłaszcza jednostki 

ofertowe, jak opisano poniżej w tabeli.  

Wykonawca będzie uprawniony do zmiany wynagrodzenia, tylko na warunkach określonych w 

umowie.  

ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE 

ZADANIE NR 1: 

Lp. Rodzaj odpadów 
Kod 

odpadu 

Prognozowana 

masa odpadów do 

zagospodarowania 

w okresie 24 m-cy 

(Mg) 

Cena jedn. 

netto 

(zł/Mg) 

Wartość netto 

(zł) 

(kolumna 4 x 5) 

1 2 3 4 5 6 

1 
Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 
20 03 01 3 285,78   

2 Szkło 
20 01 02 

/15 01 07 
337,7   

3 Papier i tektura 
20 01 01/ 

15 01 01 
161,9   

4 Tworzywa sztuczne 
20 01 39/ 

15 01 02 
453,86   

5 Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 136,78   

6 Zużyte opony 16 01 03 8,96   

7 

Zużyte urządzenia elektryczne 

i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35 

20 01 36 0,85   

8 

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne 

niż wymienione w 17 09 01, 

17 09 02 i 17 09 03 

17 09 04 46,34   

9 
Zmieszane odpady 

opakowaniowe 
15 01 06 21,16   

10 

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach 

20 03 99 19,76   
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11 

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek 

i remontów 

17 01 01 12,86   

12 

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy
5)

 inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12 

16 02 13
*
 0,078   

13 
Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33 

20 01 34/ 

20 01 33
*
 

0,298   

14 Metale 20 01 40 4,00   

15 

Leki cytotoksyczne 

i cytostatyczne / Leki inne niż 

wymienione w 20 01 31 

20 01 31/ 

20 01 32
 0,154   

   RAZEM NETTO  

ZADANIE NR 2: 

Lp. Rodzaj odpadów 
Kod 

odpadu 

Prognozowana 

masa odpadów do 

zagospodarowania 

w okresie 24 m-cy 

(Mg)) 

Cena jedn. 

netto 

(zł/Mg) 

Wartość netto 

(zł) 

(kolumna 4 x 5) 

1 2 3 4 5 6 

1 
Odpady ulegające 

biodegradacji  

20 02 01/ 

20 01 08 
819,42   

ZAMÓWIENIE – PRAWO OPCJI 

ZADANIE NR 1: 

Lp. Rodzaj odpadów 
Kod 

odpadu 

Masa odpadów do 

zagospodarowania 

objęta prawem 

opcji (Mg) 

Cena jedn. 

netto 

(zł/Mg) 

Wartość netto 

(zł) 

(kolumna 4 x 5) 

1 2 3 4 5 6 

1 
Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 
20 03 01 214,22   

2 Szkło 
20 01 02 

/15 01 07 
32,30   

3 Papier i tektura 
20 01 01/ 

15 01 01 
18,10   

4 Tworzywa sztuczne 
20 01 39/ 

15 01 02 
36,14   

5 Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 33,22   
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6 Zużyte opony 16 01 03 5,04   

7 

Zużyte urządzenia elektryczne 

i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35 

20 01 36 0,65   

8 

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne 

niż wymienione w 17 09 01, 

17 09 02 i 17 09 03 

17 09 04 33,66   

9 
Zmieszane odpady 

opakowaniowe 
15 01 06 3,84   

10 

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach 

20 03 99 2,24   

11 

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek 

i remontów 

17 01 01 1,14   

12 

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy
5)

 inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12 

16 02 13
*
 0,022   

13 
Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33 

20 01 34/ 

20 01 33
*
 

0,102   

14 Metale 20 01 40 1,0   

15 

Leki cytotoksyczne 

i cytostatyczne / Leki inne niż 

wymienione w 20 01 31 

20 01 31/ 

20 01 32
 0,046   

   RAZEM NETTO  

ZADANIE NR 2: 

Lp. Rodzaj odpadów 
Kod 

odpadu 

Masa odpadów do 

zagospodarowania 

objęta prawem 

opcji (Mg) 

Cena jedn. 

netto 

(zł/Mg) 

Wartość netto 

(zł) 

(kolumna 4 x 5) 

1 2 3 4 5 6 

1 
Odpady ulegające 

biodegradacji  

20 02 01/ 

20 01 08 
20,58   
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Załącznik nr 3 do SWZ 

OŚWIADCZENIE 

dotyczące aktualności danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 

w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z nieruchomości zamieszkałych 

położonych na terenie gminy Czernikowo oraz z PSZOK w Jackowie. 

Ja/my, niżej podpisany/i 

..................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie oraz stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

działając w imieniu i na rzecz: 

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

....................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko/firma Wykonawcy, adres siedziby, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS)

 

Oświadczam/y, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

ustawy Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia, wskazanych w:  

 art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, 

 art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o 

zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 

 art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami 

porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, 

 art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp 

są:
 3

 

 aktualne  

 nieaktualne 

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym  

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF 
  

                                                           
3
 zaznaczyć właściwe 
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Załącznik nr 4 do SWZ 

Zobowiązanie  podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów 

w zakresie zdolności technicznych/zawodowych 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych 

z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Czernikowo oraz z PSZOK 

w Jackowie 

Ja/My 

___________________________________________________________________________ 
(nazwa Podmiotu udostępniającego zasoby) 

zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy: 

_________________________________________________________________________ 
(nazwa Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia) 

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia w związku  z powołaniem się na te 

zasoby w celu spełniania warunku udziału w postępowaniu przez Wykonawcę  w zakresie 

zdolności technicznych/zawodowych/finansowych lub ekonomicznych w zakresie i w sposób 

przedstawiony poniżej
4
: 

1) zakres moich zasobów dostępnych Wykonawcy:  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2) sposób udostępnienia i wykorzystania przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia 

udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3) okres udostępnienia i wykorzystania przez Wykonawcę udostępnionych przeze mnie 

zasobów będzie następujący: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

                                                           
4
 należy podać informacje umożliwiające ocenę spełnienia warunków przez udostępniane zasoby 
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5) zrealizuję usługi, których wskazane zdolności dotyczą:  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym  

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF 
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Załącznik nr 5 do SWZ 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z nieruchomości zamieszkałych 

położonych na terenie gminy Czernikowo oraz z PSZOK w Jackowie. 

WYKAZ WYPOSAŻENIA – INSTALACJI DOSTĘPNYCH WYKONAWCY W CELU 

WYKONANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

Oświadczam, że do realizacji zamówienia dysponuję: 

L.p. Opis Lokalizacja 
Podstawa 

dysponowania 

Zadanie 

nr 1 

Instalacją do przetwarzania odpadów 

niesegregowanych (zmieszanych) 

o statusie instalacji komunalnej wpisaną 

na listę prowadzoną przez marszałka 

województwa, o której mowa w art. 

38b  ustawy o odpadach, która w zakresie 

technologicznym gwarantuje, że zostaną 

osiągnięte poziomy ograniczania masy 

odpadów komunalnych przekazywanych 

do składowania. 

Instalacją do sortowania (doczyszczania) 

odpadów: co najmniej papieru, szkła, 

tworzyw sztucznych, metali i opakowań 

wielomateriałowych. 

  

Zadanie 

nr 2 

Instalacją do kompostowania odpadów 

ulegających biodegradacji 

(tj. kompostownią odpadów)  

  

W przypadku gdy, Wykonawca przy realizacji zadania będzie korzystał ze zdolności technicznej 

innych podmiotów, zobowiązany jest przedstawić zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym  

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF 
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Załącznik nr 6 do SWZ 

OŚWIADCZENIE 

o braku przynależności lub przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z nieruchomości zamieszkałych 

położonych na terenie gminy Czernikowo oraz z PSZOK w Jackowie. 

Ja/my, niżej podpisany/i 

..................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie oraz stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

działając w imieniu i na rzecz: 

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

....................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko/firma Wykonawcy, adres siedziby, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS) 

Oświadczam/y, że: 5  

  Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył 

odrębną ofertę lub ofertę częściową w Postępowaniu 

  Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który 

złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową  w Postępowaniu 

1) ……………………………….  

2) ………………………………... 

i jednocześnie przedkładam/y w załączeniu dokumenty lub informacje potwierdzające 

przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do 

tej samej grupy kapitałowej. 

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym  

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF 

  

                                                           
5
 zaznaczyć właściwe 
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Załącznik nr 7 do SWZ 

Projekt umowy 

UMOWA Nr ___________ 

zawarta w dniu _________________ w Czernikowie  

pomiędzy  

Gminą Czernikowo z siedzibą w Czernikowie (kod: 87-640) ul. Słowackiego 12 

NIP: 879-24-66-869  REGON: 910866761 

reprezentowaną przez: 

Tomasza Krasickiego – Wójta Gminy Czernikowo 

przy kontrasygnacie 

Ewy Olkiewicz - Skarbnika Gminy 

zwaną dalej w treści niniejszej Umowy „Zamawiającym” 

a 

_______________________________________________________________________________ 

NIP: ____________________  REGON: ____________________ 

reprezentowanym(ą) przez 

____________________________ - _______________________________ 

zwanym(ą) dalej w treści niniejszej Umowy „Wykonawcą” 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na postawie ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) 

oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym. 

Strony zawierają Umowę następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest zagospodarowanie odpadów komunalnych, pochodzących 

z nieruchomości zamieszkałych Gminy Czernikowo oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w miejscowości Jackowo oraz punktów zbiórki leków i baterii. Usługa dotyczy 

zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych odbieranych w ramach gminnego systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi następująco: 

1) Zadanie nr 1 – Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości 

zamieszkałych na terenie Gminy Czernikowo oraz odpadów komunalnych zebranych przez 

Gminę w PSZOK. 

2) Zadanie nr 2 – Zagospodarowanie bioodpadów odebranych z nieruchomości zamieszkałych na 

terenie Gminy Czernikowo oraz bioodpadów zebranych przez Gminę w PSZOK
6
 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada instalacje do przetwarzania odpadów w procesie mechaniczno-

biologicznego przetwarzania odpadów/termicznej obróbki odpadów z wstępną segregacją, 

w technologii gwarantującej osiągnięcie poziomów redukcji składowania odpadów ulegających 

biodegradacji.  

                                                           
6
 Treść projektowanych postanowień umowy zawiera postanowienia obejmujące realizację pełnego zakresu usług, tj. obu 

zadań. W sytuacji, w której w ramach każdego z zadań zostanie wyłoniony inny Wykonawca, umowy zostaną zawarte na 

przedmiotowym wzorze, z uwzględnieniem zakresu zamówienia, który będzie przedmiotem danej umowy.  
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3. Wykonawca oświadcza, że posiada instalacje do przetwarzania odpadów surowcowych, tj. posiada 

instalację do sortowania odpadów: co najmniej papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali 

i opakowań wielomateriałowych oraz ma możliwość przekazania odzyskanych odpadów 

surowcowych z recyklingu - dotyczy zadania nr 1 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada instalacje do przetwarzania odpadów selektywnie zebranych 

bioodpadów, tj. posiada kompostownię z zezwoleniem na recykling bioodpadów - dotyczy zadania 

nr 2.  

5. Zagospodarowanie odpadów odbywać się będzie w instalacji: 

a) przetwarzania odpadów niesegregowanych (zmieszanych) o statusie instalacji komunalnej 

wpisanej na listę prowadzoną przez marszałka województwa, o której mowa w art. 

38b  ustawy o odpadach, która w zakresie technologicznym gwarantuje, że zostaną 

osiągnięte poziomy ograniczania masy odpadów komunalnych przekazywanych do 

składowania, mieszczącej się w ............... - dotyczy Zadania nr 1. 

b) instalacją do sortowania (doczyszczania) odpadów: co najmniej papieru, szkła, tworzyw 

sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, mieszczącej się w ............... - 

dotyczy Zadania nr 1. 

c) instalacją do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji (tj. kompostownią 

odpadów), mieszczącej się w ...............- dotyczy Zadania nr 2. 

Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania  odpadów objętych niniejszą Umową 

w instalacjach wskazanych w treści Umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że dla wyżej wskazanych w ust. 5  instalacji posiada następujące decyzje 

administracyjne w zakresie gospodarowania odpadami: ..................................... . 

7. Wykonawca oświadcza, że posiada umowy z instalacjami w zakresie unieszkodliwiania odpadów 

niebezpiecznych oraz umowy z instalacjami w zakresie recyklingu odpadów zużytych baterii 

i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon.  

8. W przypadku uchylenia lub wygaśnięcia którejkolwiek z decyzji określonych w ust. 6 bez 

uzyskania nowej/nowych decyzji z zachowaniem ich ciągłości lub wygaśnięcia lub rozwiązania 

umów, o których mowa w ust. 7 może skutkować odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy. 

W przypadku uchylenia lub wygaśnięcia decyzji w części, Zamawiający może odstąpić od umowy 

w tej części w której decyzja została uchylona lub stała się nieważna. 

9. Przekazującym odpady komunalne pochodzące z terenu Gminy Czernikowo, Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz punktów zbiórki leków i baterii  jest podmiot dokonujący 

odbioru odpadów, który zostanie wskazany przez Zamawiającego przed rozpoczęciem 

świadczenia usługi przez Wykonawcę. Podmiot ten będzie świadczył usługi odbioru odpadów na 

podstawie odrębnej umowy.  

10. W związku z tym, iż odbiór odpadów i ich dostarczenie do instalacji Wykonawcy leży po stronie 

Zamawiającego, Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz podmiotów świadczących na jej 

terenie usługi odbierania odpadów komunalnych, wraz z wykazem pojazdów, które są uprawnione 

do dostarczania odpadów do Instalacji i ich numerów rejestracyjnych, oraz ze wskazaniem dni 

świadczenia usług na terenie gminy przez te pojazdy. 

11. Zamawiający przekaże Wykonawcy harmonogram dostarczania odpadów komunalnych 

zmieszanych i odpadów selektywnie zbieranych z terenu Gminy.  

12. Wykonawca zostanie powiadomiony o każdej zmianie podmiotów lub pojazdów świadczących 

usługi odbierania odpadów z terenu gminy, co najmniej na 3 dni przed taką zmianą, za wyjątkiem 

sytuacji, w której pojazd ulegnie awarii, wówczas Wykonawca zostanie powiadomiony przez 

podmiot odbierający odpady w dniu nastąpienia takiej zmiany.  
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13. Wykonawca przekaże informacje, o których mowa w § 9 ust 3 oraz ust. 9-11 wykonawcy 

świadczącemu usługi odbierania odpadów z terenu Gminy, w celu sporządzenia przez niego 

sprawozdania, o którym mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.   

14. Wykonawca potwierdzi przyjęcie odpadów, za pomocą Karty Przekazania Odpadów, podmiotowi 

odbierającemu odpady komunalne z terenu Gminy. Kopie karty przekazania odpadów na żądanie 

przekaże Zamawiającemu.  

15. Dopuszczalna forma komunikacji między Stronami umowy w celu wykonania niniejszej umowy 

to przekazanie informacji za pomocą fax, e-mail lub telefonicznie.  

§ 2 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania dostarczonych do niego odpadów zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa oraz wydanymi zezwoleniami i wpisami do obowiązujących 

rejestrów uprawniających do prowadzenia działalności niezbędnej do wykonania powierzonych 

zadań przez cały okres realizacji postanowień niniejszej umowy oraz hierarchią postępowania 

z odpadami. 

2. Wykonawca odpowiada za przetwarzanie odpadów, stanowiących przedmiot umowy, 

a w szczególności za ich: 

 sortowanie, 

 kompostowanie, 

 stabilizację biologiczną 

w sposób pozwalający na maksymalne odzyskanie odpadów, oraz za 

 ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami 

gospodarki odpadami oraz przepisami o ochronie środowiska, w tym przepisami prawa lokalnego, 

w szczególności: 

 z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U 2021, poz. 779 ze zm.), 

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

2021, poz. 888 ze zm.), 

 z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021, poz. 1973 ze 

zm.), 

 z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

(Dz. U. 2020, poz. 1893 ze zm.), 

 z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2020, poz. 1850 

ze zm.), 

 z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021, poz. 2233 ze zm.), 

 z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. 

z 2009 r., nr 104 poz. 868), 

 z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10), 

 z 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), 

 z rozporządzeniem w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do 

ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, w wersji obowiązującej w czasie 

wykonywania zamówienia, 
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 z rozporządzeniem w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania 

poziomu ograniczenia masy tych odpadów, w wersji obowiązującej w czasie świadczenia 

usług, 

 z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czernikowo, w wersji 

obowiązującej w czasie świadczenia usług, 

 zgodnie z uchwałą w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, w wersji obowiązującej w czasie wykonywania 

zamówienia. 

W przypadku zmiany przepisów prawa, w tym zmiany przepisów lokalnych regulujących kwestię 

wykonywania usług, stanowiących przedmiot zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do 

przestrzegania przepisów obowiązujących w trakcie wykonywania usług na podstawie zawartej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego.   

3. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów objętych niniejszą Umową 

w instalacjach wskazanych w treści Umowy.  

4. W przypadku awarii instalacji komunalnej odpady zostaną zmagazynowane na czas awarii na 

terenie wskazanym przez Wykonawcę lub przekazane przez Wykonawcę do innej instalacji 

komunalnej.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji w sposób 

pozwalający na powstanie produktu w postaci kompostu, materiału pofermentacyjnego lub innego 

materiału, który będzie wykorzystany jako produkt, materiał lub substancja, które nie są 

odpadami, spełniającego wymagania określone w § 6 ust. 1-3 Rozporządzenia Ministra Klimatu 

i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do 

ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1530). 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania zmieszanych odpadów komunalnych lub 

bioodpadów, w tym odpadów zielonych i odpadów kuchennych (w przypadku wystąpienia awarii 

instalacji zarządzanej przez Wykonawcę, uniemożliwiające przyjmowanie tych odpadów) do innej 

instalacji oraz dokonywania wszelkich rozliczeń finansowych z tym związanych. 

7. Wykonawca zobowiązany jest - w odniesieniu do odpadów: 

 zmieszanych, 

 zielonych, 

 innych podlegających biodegradacji  

do ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych przez Zamawiającego 

na podstawie niniejszej umowy.  

8. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) zapewnienia ciągłości przyjmowania każdej ilości odpadów przywiezionych przez 

Zamawiającego do Instalacji zarządzanej przez Wykonawcę w godzinach otwarcia instalacji; 

2) przekazywania odpadów surowcowych powstałych w trakcie przetwarzania odpadów 

komunalnych do instalacji odzysku; 

3) niezwłocznego przekazywania wszelkich informacji dotyczących realizacji umowy, na każde 

żądanie Zamawiającego, a w tym informacji niezbędnych do dokonania corocznej analizy 

stanu gospodarki odpadami komunalnymi; 

4) w celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego rocznego sprawozdania z realizacji 

zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wykonawca będzie zobowiązany przekazać 

Zamawiającemu niezbędne informacje umożliwiające sporządzenie sprawozdania. Informacje 

te, dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego, Wykonawca będzie zobowiązany przekazać 
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do dnia 15 stycznia roku następnego. Wykonawca zobowiązuje się również do przekazywania 

Zamawiającemu innych informacji dotyczących przetwarzania i zagospodarowania jeśli 

w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzania 

innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami; 

5) kontroli pojazdów deklarujących dostarczenie odpadów z terenu Gminy w zakresie: zgodności 

numeru rejestracyjnego, zgodności dnia tygodnia w zakresie dostarczania odpadów w terenu 

Gminy, zgodności rodzaju odpadów dostarczanych z terenu Gminy zgodnie z danymi 

wskazanymi przez Zamawiającego, o których mowa w § 1 ust. 10 umowy. 

9. Odpady dostarczone przez Zamawiającego będą ważone przez Wykonawcę, na legalizowanej 

wadze należącej do Wykonawcy, przed wjazdem na Instalację.  

10. Wykonawca przyjmował będzie odpady komunalne w godzinach ustalonych z Zamawiającym, 

w dni robocze. Wykonawca będzie przyjmował odpady w soboty w przypadku gdy w miesiącu 

(w dniu roboczym) wypada święto – dzień wolny od pracy.  

11. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania odebranych od Zamawiającego odpadów do 

instalacji komunalnych zapewniających dla odpadów komunalnych niesegregowanych 

(zmieszanych), że co najmniej 10% dostarczonych odpadów zostanie odzyskana i przekazana do 

recyklingu lub przygotowana do ponownego użycia oraz że dla całego strumienia odpadów 

komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) zostaną osiągnięte poziomy ograniczania masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 

12. Wykonawca zapewnia, że instalacje posiadają wymagane przepisami prawa decyzje, zezwolenia, 

wpisy do rejestrów zapewniające:  

a) dla odpadów selektywnie zebranych papieru i tektury - przygotowanie do ponownego 

użycia lub przekazana do recyklingu zgodnie z wymaganiami wynikającymi 

z obowiązujących przepisów, 

b) dla odpadów selektywnie zebranych szkła przygotowanie do ponownego użycia lub 

przekazana do recyklingu zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących 

przepisów, 

c) dla odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych, metali i opakowań 

wielomateriałowych przygotowanie do ponownego użycia lub przekazana do recyklingu 

zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów, 

d) dla odpadów selektywnie zebranych bioodpadów przygotowanie do ponownego użycia 

lub przekazana do recyklingu zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących 

przepisów, 

e) dla odpadów niebezpiecznych, leków, chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do 

odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania 

produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji 

we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, że 100% odpadów zostanie 

unieszkodliwiona, 

f) dla odpadów  zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego, zużytych opon, że 100% odpadów zostanie przekazana do recyklingu, 

g) dla odpadów mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz tekstyliów i odzieży, 

zostanie poddana odzyskowi oraz przekazana do recyklingu lub przygotowana do 

ponownego użycia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów, 

h) dla odpadów budowlanych - przygotowanie do ponownego użycia lub przekazana do 

recyklingu, poddanie odzyskowi zgodnie z wymaganiami wynikającymi 

z obowiązujących przepisów. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania informacji dotyczących realizacji 

Umowy, na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 3 (trzech) kolejnych 

dni od dnia otrzymania żądania. W przypadku jeżeli termin upływa w dzień wolny od pracy, 

ostatnim dniem jest pierwszy dzień pracy Zamawiającego.  
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14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli wszystkich dokumentów związanych 

z wykonaniem przedmiotu niniejszej Umowy, w tym dokumentów potwierdzających ważenie 

oraz umów i zleceń dotyczących pośrednictwa w obrocie odpadami komunalnymi 

tj. zagospodarowywania odpadów przez innych posiadaczy odpadów.  

15. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania poufności, co do informacji lub danych 

pozyskanych w związku lub w wyniku realizacji umowy, w szczególności do przestrzegania 

przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, które to informacje i dane nie mogą być 

wykorzystywane przez Wykonawcę w celu innym niż dla potrzeb realizacji postanowień Umowy, 

w szczególności informacje i dane nie mogą zostać wykorzystane w celach marketingowych 

i reklamowych. 

16. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszelkie żądane 

przez niego informacje lub dane bez względu na formę ich utrwalenia lub przetwarzania, 

związane ze sposobem lub zakresem wykonywania przedmiotu umowy. 

17. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w majątku Zamawiającego 

oraz osobom trzecim w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

18. Wykonawca nie może przenosić na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, a w szczególności dotyczy to 

przeniesienia wierzytelności. 

19. Wykonawca powinien być wpisany do BDO - rejestru podmiotów wprowadzających produkty, 

produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy 

o odpadach w zakresie odbierania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

§ 3 

Zobowiązania i uprawnienia Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) Dostarczania odpadów do wskazanych przez Wykonawcę instalacji, zgodnie z ustalonym 

między Stronami harmonogramem, 

2) Zrealizowania płatności w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury 

i dostarczenia jej Zamawiającemu, 

3) Niezwłocznego informowania Wykonawcy o wszelkich wydarzeniach i okolicznościach 

mogących mieć znaczenie dla prawidłowego wykonania umowy, 

4) Terminowej zapłaty wynagrodzenia określonego w § 8 umowy, 

5) Bieżącej i stałej współpracy z Wykonawcą w celu zapewnienia wykonania przedmiotu umowy 

zgodnie z jej postanowieniami w szczególności. 

2. Zamawiający ma prawo do: 

1) Nadzoru oraz dokonywania kontroli sposobu wykonywania przez Wykonawcę postanowień 

niniejszej umowy, 

2) Żądania od Wykonawcy przedstawienia dokumentów lub informacji związanych 

z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, w tym dokumentów potwierdzających 

ważenie oraz zagospodarowanie odebranych przez Wykonawcę odpadów, 

3) W przypadku wykonywania przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawcę z udziałem 

Podwykonawców informacje lub dane opisane w pkt b), odnoszące się do usług świadczonych 

przez Podwykonawców Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub od Podwykonawców, 

4) Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli sposobu wykonywania przez 

Wykonawcę lub Podwykonawców przedmiotu umowy bez konieczności uprzedniego 

informowania Wykonawcy lub Podwykonawców o zamiarze, czasie i miejscu jej 
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przeprowadzenia. Zamawiający zobowiązany jest do przeprowadzania kontroli w sposób 

nieutrudniający wykonywanie przez Wykonawcę lub Podwykonawców przedmiotu umowy. 

§ 4 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom pod warunkiem, że 

posiadają oni  stosowne decyzje administracyjne lub wpisy do rejestrów, kwalifikacje oraz 

dysponują sprzętem do ich wykonania, umożliwiającym wykonywanie postanowień niniejszej 

umowy w sposób zgodny z jej treścią i odpowiednimi przepisami prawa.  

2. Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcy, zawierając umowy 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Wykonawca powierzając usługi podwykonawcom, zobowiązany jest do bezwzględnego 

przestrzegania przepisów ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach.  

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia 

i zaniedbania Podwykonawców i jego pracowników oraz dalszych podwykonawców w takim 

samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania własne Wykonawcy lub jego 

pracowników. 

5. Wykonawca za zgodą Zamawiającego może: 

a) dokonać zmiany Podwykonawcy; 

b) zrezygnować z udziału Podwykonawcy w realizacji zamówienia;  

c) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie; 

d) powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom pomimo niewskazania 

w ofercie części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.  

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

7. Wykonawca lub Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię zawartej umowy, a także kopie ewentualnych aneksów do umowy pomiędzy 

Wykonawcą, a Podwykonawcą w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie 

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy usługi. 

9. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 8, Zamawiający informuje 

o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy lub ewentualnego aneksu 

pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

10. Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia zastrzeżeń co do powierzenia przez Wykonawcę 

wykonywania usług objętych umową przez wskazanego w niej Podwykonawcę, w sytuacji gdy 

Podwykonawca nie posiada stosownych zezwoleń i wpisów do właściwych rejestrów 

umożliwiających wykonywanie postanowień umowy w sposób zgodny z jej treścią 

i odpowiednimi przepisami prawa. 

11. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 10 do przedłożonej kopii umowy i zezwoleń, 

a także kopii ewentualnych aneksów do umowy pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą, 

w terminie 7 dni, uważa się za ich akceptację.  



Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Czernikowo 

oraz z PSZOK w Jackowie 

IWP.271.1.1.2022 

Specyfikacja Warunków Zamówienia 

Strona 55 

12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej ewentualnych aneksów, której przedmiotem są usługi. 

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od 

dnia doręczenia tej informacji. 

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca 

wykaże zasadność takiej zapłaty. 

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

18. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego przez Zamawiającego. 

19. Ustalone w niniejszej umowie i wynikające z przepisów prawa zasady zatrudnienia 

Podwykonawcy stosuje się odpowiednio do zatrudniania przez Podwykonawcę 

(Podwykonawców) dalszych podwykonawców. Wykonawca zobowiązuje się wobec 

Zamawiającego do zapewnienia przestrzegania powyższych zasad w umowach zawieranych 

z Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. 

§ 5 

Konsorcjum 

1. Partnerzy konsorcjum odpowiadają solidarnie, niepodzielnie i wspólnie za wykonanie przedmiotu 

umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Uczestnicy konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Partnerem odpowiedzialnym, stosownie do umowy konsorcjum z dnia __________________. r. 

i pełnomocnikiem upoważnionym do reprezentowania partnerów konsorcjum wobec 

Zamawiającego – działającym w imieniu i na rzecz dowolnego bądź wszystkich partnerów 

konsorcjum oraz do prowadzenia całokształtu spraw związanych z realizacją niniejszej umowy 

jest ____________________________________________________________________. 

§ 6 

Okres obowiązywania umowy 

1. Strony ustalają termin świadczenia usługi przez okres 24 miesięcy liczonych od dnia zawarcia 

umowy. Termin zakończenia świadczenia usług to - ___________.. 
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2. Usługa będzie realizowana zgodnie z harmonogramem dostarczania odpadów, który zostanie 

przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu niniejszej Umowy. Zmiany 

dokonywane w harmonogramie nie wymagają sporządzania aneksu do niniejszej Umowy.  

§ 7 

Klauzula społeczna, o której mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę osób: 

 pracowników fizycznych wykonujących usługę zagospodarowania odpadów komunalnych, 

obsługujących urządzenia instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, wykonujących 

czynności sortowania odpadów, 

 osoby od kontaktu z Zamawiającym, 

jeśli czynności te polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), o ile nie są (będą) 

wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. 

2. Wykonawca najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji umowy, jest zobowiązany do 

złożenia Zamawiającemu oświadczenia, że wszystkie osoby, które będą realizować zamówienie 

i wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1 są zatrudnione na umowę o pracę. Zamawiający 

nie dopuści Wykonawcy do realizacji zamówienia do momentu otrzymania oświadczenia, 

o którym mowa w zdaniu poprzednim. Wynikłe z tego tytułu opóźnienie w realizacji przedmiotu 

umowy będzie traktowane jako opóźnienie powstałe z winy Wykonawcy.  

3. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, w ciągu 5 dni od wezwania dostarczy wykaz osób, które 

będą realizować zamówienie i wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1 z oświadczeniem, 

że osoby te są zatrudnione na umowę o pracę. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale Podwykonawców, 

każdorazowo jest on zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej na 3 dni przed 

rozpoczęciem realizacji prac przez Podwykonawcę, zanonimizowanego wykazu osób, które będą 

realizować zamówienie na rzecz Podwykonawcy i wykonywać czynności, o których mowa 

w ust. 3, wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę.  

5. W przypadku zmiany osób wymienionych w wykazach, o których mowa w ust. 3 oraz 4, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zaktualizowanych wykazów osób 

wraz z oświadczeniem, że wskazane w nich osoby zatrudnione są na podstawie umowy o pracę, 

w terminie 3 dni od dokonania zmiany. Zmiana wykazów osób, o których mowa w ust. 3 oraz 4 

nie wymaga aneksu do umowy.  

6. Wykonawca każdorazowo na żądanie Zamawiającego, jest zobowiązany w terminie nie dłuższym 

niż 5 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazach, o których mowa w ust. 3 oraz 4.  

7. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawców, na umowę o pracę, osób 

wskazanych w ust. 1, Zamawiający może żądać : 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika; 

b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę; 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika 

 zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania usług 

w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujące określone w ust. 1 czynności są osobami 

wskazanymi w wykazach osób, o którym mowa w ust. 3 oraz 4. 
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9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w przypadku niezatrudniania 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 na 

podstawie umowy o pracę. W takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 1 000,00 zł za każdy taki przypadek. 

10. Kara, o której mowa w ust. 9 umowy zostanie naliczona w przypadku: 

1) nieprzedstawienia zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 w terminie 

określonym w ust. 2; 

2) nieprzedstawienia zamawiającemu wykazu osób, o którym mowa w ust. 3 w terminie 

określonym w ust. 3; 

3) nieprzedstawienia zamawiającemu zaktualizowanego wykazu osób, o którym mowa w ust. 5 

w terminie określonym w ust. 5; 

4) nieprzedstawienia zamawiającemu dowodów zatrudnienia, o których mowa w ust. 6 

w terminie określonym w ust. 6; 

5) wykazania w trakcie kontroli, o której mowa w ust. 8, przebywania na terenie Instalacji  osób 

niewykazanych na wykazach, o których mowa w ust. 3 i 4, wykonujących czynności, 

o których mowa w ust. 1. 

11. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy osób, które wykonują czynności, o których 

mowa w ust. 1 będących jednocześnie: 

1) osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą; 

2) urzędującym członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy; 

3) wspólnikiem spółki w spółce jawnej lub partnerskiej; 

4) podwykonawcą, któremu wykonawca powierzył realizację części zamówienia w trybie 

art. 462 ustawy Pzp. 

§ 8 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie wykonawcy, w okresie umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, ustala się na kwotę: 

____________ zł(brutto) co stanowi netto ____________ zł oraz podatek VAT ____________ zł, 

w tym: 

a) Zadanie nr 1: ____________ zł(brutto) co stanowi netto ____________ zł oraz podatek 

VAT ____________ zł, 

b) Zadanie nr 2: ____________ zł(brutto) co stanowi netto ____________ zł oraz podatek 

VAT ____________ zł. 

1) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji maksymalna wysokość 

wynagrodzenia należnego za realizację zamówienia opcjonalnego - prawo opcji nie może 

przekroczyć: 

a) Zadanie nr 1: ____________ zł(brutto) co stanowi netto ____________ zł oraz podatek 

VAT ____________ zł,  

b) Zadanie nr 2: ____________ zł(brutto) co stanowi netto ____________ zł oraz podatek 

VAT ____________ zł. 

2) W konsekwencji maksymalna wartość niniejszej umowy uwzględniająca prawo opcji wynosi: 

a) Zadanie nr 1: ____________ zł(brutto) co stanowi netto ____________ zł oraz podatek 

VAT ____________ zł, 

b) Zadanie nr 2 ____________ zł(brutto) co stanowi netto ____________ zł oraz podatek 

VAT ____________ zł. 
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2. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy stanowi iloczyn masy poszczególnych 

rodzajów odpadów dostarczonych przez Zamawiającego, przez podmioty i pojazdy uprawnione 

oraz ceny za poszczególne rodzaje odpadów, w poszczególnych okresach czasu, zgodnie z ofertą 

Wykonawcy w tym zgodnie ze stawkami jednostkowymi zawartymi w złożonym w ofercie 

Wykazie Cen. 

3. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Wykonawcy nie będzie przysługiwać żadne dodatkowe 

wynagrodzenie. Wartość ta obejmuje wszystkie koszty związane z zagospodarowaniem odpadów 

objętych niniejszą umową. Zmiany w zakresie wysokości wynagrodzenia są dopuszczalne 

wyłącznie w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszej 

umowy.  

4. Wykonawca na koniec miesiąca przekaże sprawozdanie miesięczne obejmujące dokumenty 

ważenia odpadów, dla każdego rodzaju odpadów oddzielnie, które będą zawierały, poza 

standardowym wzorem Karty Przekazania Odpadów, co najmniej: 

 numer rejestracyjny pojazdu dostarczającego odpady, 

 masę odpadów dostarczonych pojazdem, 

 dzień i godzinę dostarczania odpadów, 

 wskazanie sektora gminy, z którego odpady komunalne dostarczono.  

5. Zamawiający dokona weryfikacji sprawozdania miesięcznego. W ciągu 3 dni roboczych 

zaakceptuje sprawozdanie lub zgłosi do niego uwagi.  

6. Wykonawca wystawi fakturę za wykonane usługi na podstawie zaakceptowanego sprawozdania.  

7. W przypadku zgłoszenia uwag do sprawozdania, strony uzgodnią przyczyny rozbieżności i ustalą 

ostateczne wartości w sprawozdaniu.  

8. W przypadku zgłoszenia uwag do sprawozdania Wykonawca ma prawo złożyć fakturę 

w terminach przewidzianych przepisami prawa, lecz po ustaleniu ostatecznych wartości 

w sprawozdaniu, wykonawca złoży korektę do faktury.  

9. Ilość odpadów będzie ustalana w oparciu o masę odpadów dostarczonych do instalacji 

wykonawcy (lub stacji przeładunkowej wykonawcy) i zważonych w instalacji/stacji 

przeładunkowej na legalizowanej wadze.  

10. Rodzaj odpadów będzie ustalany w oparciu o kartę przekazania odpadów oraz kontrole na miejscu 

na terenie instalacji/stacji Wykonawcy. Rodzaj odpadów określa się zgodnie z Katalogiem 

Odpadów.  

11. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

12.  Wykonawca nie może przelewać wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osób 

trzecich, bez zgody Zamawiającego.  

13. Określona w ust. 1 wysokość wynagrodzenia wynika z oferty złożonej przez Wykonawcę w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie odpowiednio 

zmniejszone, zgodnie z cenami przyjętymi w ofercie, w przypadku, gdy usługi objęte 

przedmiotem umowy określonym w § 1, nie zostaną wykonane w całości, lecz w części. 

§ 9 

Rozliczenia i Płatności 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie w cyklu miesięcznym na 

podstawie prawidłowo wystawionych faktur Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury określającej 

wynagrodzenie za: 

a) zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości objętych 
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gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Czernikowo, 

b) zagospodarowanie bioodpadów pochodzących z gminnego systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi z terenu Gminy Czernikowo. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania wraz z fakturą informacji dotyczących realizacji 

umowy, obejmujących kod, rodzaj i masę odpadów dostarczanych z terenu Gminy, 

w szczególności:  

 masy odpadów komunalnych zmieszanych dostarczonych z terenu Gminy,  

 masy odpadów selektywnie zbieranych dostarczonych z terenu Gminy, w poszczególnych 

frakcjach, 

 masy selektywnie zebranych bioodpadów (zielonych i kuchennych) dostarczonych z terenu 

Gminy, 

 masy odpadów zebranych w PSZOK w Jackowie.  

4. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia faktur 

przez Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca będzie zobowiązany do doręczenia faktur 

na co najmniej 21 dni przed tak określonym terminem płatności, a w razie niezachowania tego 

terminu, termin płatności wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas 

opóźnienia. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo, zostanie zwrócona Wykonawcy. Okres 

płatności rozpocznie swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy określone w fakturze. 

7. W przypadku jeżeli Wykonawca przy wykonywaniu umowy posłuży się Podwykonawcami, 

do faktury doręczonej Zamawiającemu dołącza dowody, potwierdzające dokonanie zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury 

wraz z oświadczeniem Podwykonawcy, potwierdzającym otrzymanie terminowej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia lub cesję przelewu wierzytelności dokonaną po uprzedniej zgodzie 

Zamawiającego, przez Wykonawcę na Podwykonawcę usługi.  

8. W przypadku uwag do przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów lub zawartych w nich 

danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy złożenia dodatkowych wyjaśnień lub 

dokumentów, w formie przez Zamawiającego określonej wyznaczając Wykonawcy, w tym celu 

odpowiedni termin.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania, w terminie 30 dni po zakończeniu półrocza 

informacji oraz dokumentów potwierdzających realizację umowy, w odniesieniu do odpadów 

dostarczanych z terenu Gminy w zakresie przetwarzania odpadów, w tym: przekazania do 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, odzysku i unieszkodliwiania potwierdzających 

osiąganie poziomów przygotowania do ponownego użycia lub recyklingu, przekazania do 

odzysku wymaganych przepisami prawa. 

10. Dokumentami, o których mowa w ust. 9 mogą być kopie Dokumentów Potwierdzających 

Recykling (DPR), karty przekazania odpadów z adnotacją w jakiej ilości odpady zostały poddane 

recyklingowi, lub przygotowane do ponownego użycia, sprawozdania o gospodarowaniu 

odpadami lub inne dokumenty, a także badania potwierdzające, że odpady komunalne poddane 

przetwarzaniu, które po tym procesie są składowane na składowisku odpadów, spełniają parametry 

wymagane rozporządzeniem w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji.   

11. Wykonawca jest zobowiązany udokumentować Zamawiającemu czy i w jaki sposób odpady 

pochodzące z Gminy zostały przetworzone, poddane recyklingowi, przygotowane do ponownego 

użycia lub poddane odzyskowi. Zamawiający w każdym czasie może wezwać Wykonawcę do 

okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów 

potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 
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użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania.  

12. W rozliczeniach z Wykonawcą, Zamawiający będzie stosował mechanizm podzielonej płatności 

wynikający z art.108a – 108d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.). 

13. Rachunek bankowy podany przez wykonawcę umowy jest rachunkiem zgłoszonym w organie 

podatkowym i wymienionym w rejestrze podatników VAT tzw. „białej liście”. W przypadku braku 

numeru rachunku w rejestrze podatników zamawiający uprawniony jest do wstrzymania się ze 

spełnieniem świadczenia do momentu ujawnienia rachunku bankowego wykonawcy w rejestrze 

podatników VAT. Powyższe nie stanowi zwłoki ani opóźnienia zamawiającego, ani nie niesie 

skutków, jakie ustawa wiąże z niespełnieniem świadczenia w terminie. 

§ 10 

Uprawnienia kontrolne Zamawiającego 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli Wykonawcy na każdym etapie 

realizacji przedmiotu zamówienia, w każdym czasie, począwszy od dnia zawarcia umowy, w tym 

również w dniach wolnych od pracy oraz poza godzinami pracy Zamawiającego. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo obecności przy wykonywaniu wszystkich czynności Wykonawcy 

określonych przedmiotem zamówienia. 

2. Zamawiający będzie powiadamiał Wykonawcę o zamiarze przeprowadzenia kontroli w dniu 

planowanej kontroli, telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem ust. 6. 

3. Nieobecność przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje kontroli i nie stanowi podstawy do 

kwestionowania stanu stwierdzonego przez Zamawiającego. 

4. Z każdej kontroli zostanie sporządzony protokół kontroli, a w przypadku stwierdzenia uchybień, 

zostanie sporządzony wraz z dokumentacją fotograficzną. Protokół stanowić będzie podstawę do 

naliczenia kar umownych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z oceny wykonywania przez Wykonawcę 

postanowień umowy, dokonywanej przez funkcjonariuszy publicznych, w szczególności Policji, 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Inspektoratu Ochrony Środowiska. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli realizacji niniejszej umowy przez 

Wykonawcę, również bez wcześniejszego powiadomienia Wykonawcy o kontroli. 

7. Stwierdzone przez Zamawiającego podczas kontroli ewentualne nieprawidłowości będą zgłaszane 

Wykonawcy na bieżąco, telefonicznie, bądź drogą elektroniczną, natomiast Wykonawca 

zobowiązany będzie do natychmiastowego ich usunięcia (w ciągu 24 godzin) lub w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

8. Usunięcie skutków nieprawidłowego działania Wykonawcy nie uchyla prawa Zamawiającego do 

zastosowania wobec Wykonawcy kar umownych.  

§ 11 

Kary umowne 

1. Terminowość i prawidłowość wykonania usług będzie oceniana przez Zamawiającego w oparciu 

o postanowienia niniejszej umowy, dokumenty zamówienia oraz ofertę złożoną przez Wykonawcę 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

2. W razie stwierdzenia, że Wykonawca wbrew zobowiązaniom wynikającym z niniejszej umowy 

nie świadczy usług w niej wymienionych lub wykonuje je niestarannie, Zamawiający złoży 

Wykonawcy reklamację na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest odpowiedzieć na reklamację na 

piśmie w terminie 3 dni roboczych. W przypadku nieuwzględnienia wyjaśnień Wykonawcy 

zastosowanie mają postanowienia ust. 3. 
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3. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień 

niniejszej umowy, obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne, naliczane 

w następujących przypadkach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez Wykonawcę lub odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy, w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy, 

b) za każdy przypadek uniemożliwienia przez Wykonawcę przeprowadzenia kontroli na 

podstawie niniejszej umowy lub przekazywania nierzetelnych informacji wymaganych 

niniejszą umową lub przepisami prawa powszechnie obowiązującego – 2000,00 zł za 

każdy stwierdzony przypadek, 

c) w wysokości 100,00 zł (sto złotych) za każdy dzień opóźnienia w złożeniu Sprawozdania 

miesięcznego, 

d) za każdy ujawniony przypadek przekazania odebranych od Zamawiającego odpadów 

komunalnych do instalacji o niższych parametrach przetwarzania odpadów niż określono 

w § 2 ust 1, w wysokości 10 000,00 zł, 

e) w przypadku zagospodarowania odpadów w instalacjach niespełniających wymagań 

opisanych w § 2 ust. 12 w wysokości 5 000,00 zł za każdy brakujący procent recyklingu 

lub przygotowania do ponownego użycia. Kary umowne będą płatne w przypadku 

naliczenia i wezwania Gminy przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska do 

zapłaty kar naliczonych Gminie za nieosiągnięcie ograniczenia masy odpadów 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania lub nie osiągnięcie poziomów 

recyklingu, 

f) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego za 

każdy przypadek braku kontroli zgodności, o której mowa w § 2 ust. 8 pkt 5 w kwocie 

5 000,00 zł, 

g) w wysokości 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) z tytułu: 

 każdorazowego braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom, 

 każdorazowego nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

 braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 

5% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy. 

4. Zapłata kar umownych nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do 

zapłaty określającego ich wysokość.  

5. Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w wysokości kary za nieosiągnięcie 

z winy Wykonawcy poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazanych do składowania, w przypadku gdy, kara ta zostanie prawomocnie nałożona przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i zapłacona przez Gminę Czernikowo, w części 

dotyczącej odpadów zagospodarowywanych w ramach przedmiotowej umowy. 

6. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 5, oblicza się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty za 

umieszczenie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na składowisku, 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 

Prawo ochrony środowiska, i brakującej masy odpadów komunalnych wyrażonej w Mg, 

wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami lub ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania. 

https://sip.lex.pl/#/document/16901353?unitId=art(290)ust(2)&cm=DOCUMENT
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7. Zamawiający może dokonać potrącenia kar z wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

8. Zamawiający zastrzega prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

zastrzeżonych, do wysokości poniesionej szkody, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie 

Cywilnym.  

9. Zapisy tego paragrafu obowiązują strony także po rozwiązaniu, odstąpieniu lub wygaśnięciu 

umowy. 

10. Łączna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi maksymalnie 30% 

wartości brutto umowy. 

11. Kary umowne są naliczane niezależnie od siebie, podlegają kumulowaniu i stają się natychmiast 

wymagalne. 

§ 12 

Rozwiązanie umowy, Odstąpienie od umowy 

1. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczyć w tym celu 

odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od 

umowy odstąpić.  

2. Niezależnie od powodów wynikających z przepisów prawa, Zamawiającemu przysługuje prawo 

do odstąpienia od umowy w przypadku:  

a) braku rozpoczęcia świadczenia usług objętych niniejszą umową w terminie tygodnia od 

obowiązywania umowy lub nieuzasadnionej przerwy w świadczeniu usług przez okres 

dłuższy niż tydzień czasu; 

b) w razie pięciokrotnego nałożenia na Wykonawcę kary umownej na podstawie niniejszej 

umowy; 

c) w razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że działalność Wykonawcy nie umożliwi 

uzyskania wymaganych przepisami prawa poziomów odzysku, o których mowa w art. 3b 

i art. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

d) w razie utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do realizacji umowy. 

3. Zamawiający w przypadku odstąpienia od umowy ustali wartość faktycznie wykonanych przez 

Wykonawcę usług do dnia odstąpienia. 

4. W przypadkach wymienionych w ust. 2 Zamawiający może w terminie 7 dni po pisemnym 

zawiadomieniu, zlecić wykonanie usługi innemu podmiotowi, a kosztami tych usług obciąży 

Wykonawcę do wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

o której mowa w § 16. 

5. 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 

ustalić wartość faktycznie wykonanych usług, a Wykonawca zobowiązuje się współpracować 

z Zamawiającym w tym zakresie. 

6. Wykonawca może odstąpić od umowy w szczególności, gdy Zamawiający nie realizuje 

określonych umową obowiązków. 

7. Odstąpienie należy uzasadnić wskazując przyczynę, a w przypadku Wykonawcy konieczne jest 

wyznaczenie Zamawiającemu terminu do wypełnienia postanowień umowy z informacją, że po 

bezskutecznym upływie tego terminu Wykonawca odstąpi od umowy. 
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8. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy może nastąpić 

w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia uzasadniającego odstąpienie. 

§ 13 

Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego 

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach 

unormowania art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w przypadku 

wystąpienia następujących okoliczności: 

a) zmiany wysokości wynagrodzenia, które zostanie odpowiednio zmniejszone w przypadku, 

gdy usługi objęte przedmiotem umowy nie zostały wykonane w całości, lecz w części,  

b) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:  

 wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

 zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

 wprowadzenia lub zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 

o pracowniczych planach kapitałowych, 

 stawki podatku VAT, 

 jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

c) w związku z treścią art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ustanawia 

następujące zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia: 

 wysokość wynagrodzenia wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany cen 

materiałów i/lub kosztów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, jeśli 

zmiany cen spowodują zwiększenie wynagrodzenia powyżej 15%, 

 momentem początkowym ustalenia wzrostu cen będzie moment zawarcia niniejszej 

umowy, 

 wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji kwartalnie, tj. wniosek o waloryzację 

wynagrodzenia może zostać złożony przez Wykonawcę po upływie kwartału, w terminie 

do dnia 15 miesiąca następującego po danym kwartale, gdy wartość zmiany cen 

ww. materiałów lub kosztów wykonania usługi przekroczy 30 % w stosunku do stawek 

przyjętych przez wykonawcę w ww. ofercie i ustalane będzie w odniesieniu do momentu 

początkowego, określonego w tirecie poprzedzającym, 

 waloryzacja będzie odbywać się w oparciu zmianę wskaźnika cen, ustalanego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP 

„Monitor Polski”. W przypadku gdyby wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie 

znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS, 

 w sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 

powyżej 15% Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek 

o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie 

ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia - dotyczy zmiany 

wysokości opłat wynikających z przepisów prawa mających wpływ na wzrost lub 

obniżenie usługi zagospodarowania odpadów, zmian kosztów energii elektrycznej i paliw 

wynikającej z urzędowej zmiany stawek w stosunku do stawek przyjętych w ofercie, 
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wzrostu lub obniżenia kosztów przetwarzania odpadów w instalacjach obcych. Wniosek 

powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych 

oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, 

 w sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 

powyżej 15% Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację 

o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie 

ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Informacja powinna 

zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz 

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, 

 obowiązek wykazania wpływu zmian w zakresie wysokości cen materiałów lub kosztów 

związanych z wykonaniem zamówienia  na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 

ust. 1 Umowy, należy odpowiednio do Wykonawcy lub Zamawiającego pod rygorem 

odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego, 

 wartość zmiany wysokości wynagrodzenia zostanie ustalona przez Strony w drodze 

aneksu do niniejszej Umowy, 

 wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji maksymalnie do 30% wynagrodzenia za 

zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę do dnia złożenia 

wniosku, 

 postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia 

limitu, o którym mowa w tirecie powyżej,  

 zmiana wysokości wynagrodzenia opisana w niniejszym ustępie następuje w przypadku 

ziszczenia się powyższych warunków. 

3. W związku ze wskazanymi w ust. 2 lit. b) okolicznościami może nastąpić wzrost lub obniżenie 

stawek jednostkowych, a w ślad za tym wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym zwiększenie 

wynagrodzenia jest dopuszczalne tylko w wysokości udokumentowanego wzrostu kosztów 

świadczenia usługi.  

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, 

o której mowa w ust. 2 lit. b) tiret 4, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy 

zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, 

do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 

tiret 1 lub 2, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez 

Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów wprowadzających ww. zmiany. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. b) tiret 1-3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku  ze zwiększeniem 

wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługę do wysokości aktualnie 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, 

z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 

wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej. 

7. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia pracowników świadczących usługę, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 

przedmiotu umowy. 

8. W celu dokonania zmiany umowy Wykonawca winien przedstawić uzasadnienie zmiany 

zawierające w szczególności: szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie 

Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi 

zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy oraz załączyć dokumenty to potwierdzające. 
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9. Wykonawca wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w ust. 8 złoży kosztorys dla poszczególnych 

rodzajów odpadów, dla kolejnych lat świadczenia usługi, z pełną kalkulacją kosztów 

zagospodarowania odpadów, ze szczegółowym rozbiciem kosztów pracy (co najmniej: 

wynagrodzenie zasadnicze, ZUS, PPK, itd.) i kosztów paliw (zużycie jednostkowe, koszt 

jednostkowy). 

10. Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, przekaże Wykonawcy 

informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie 

należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz 

z uzasadnieniem. 

11. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej 

tj. aneksu do umowy. 

12. Z uwagi na planowane zasadnicze zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach i aktach wykonawczych do tej ustawy, które mogą wprowadzić obowiązek innego 

katalogu odpadów zbieranych selektywnie jak również innego sposobu realizacji usług, dopuszcza 

się zmianę umowy w zakresie sposobu realizacji umowy, w tym także zakresu świadczenia usług, 

katalogu odpadów zbieranych selektywnie oraz sposobu zbierania odpadów.  

13. W przypadku zmiany przepisów prawa, wpływających na sposób realizacji umowy, w tym zmiany 

przepisów prawa lokalnego (np. regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie) zastrzega 

się zmianę umowy w zakresie sposobu realizacji umowy w tym: sposobu zbierania odpadów, 

rodzaju odpadów zbieranych selektywnie, w szczególności włączenie nowych grup odpadów 

zbieranych selektywnie i/lub wyłączenie dotychczasowych grup odpadów zbieranych selektywnie, 

i/lub zmiany sposobu zbierania odpadów z systemu workowego na pojemnikowy, częstotliwości 

odbierania odpadów za wyjątkiem uregulowań znanych na dzień ogłoszenia zamówienia.  

14. W przypadkach opisanych wyżej w ust. 12 i 13 w zakresie zmniejszenia zakresu (np. wyłączenie 

frakcji zbieranych selektywnie, itp.), wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmniejszone w oparciu 

o Wykaz Cen. W przypadku o którym mowa w ust. 13 oraz w przypadku zwiększenia zakresu 

usług (np. nowe frakcje zbierane selektywnie, zmiana sposobu zbierania odpadów) strony 

podejmą negocjacje odnośnie stawek jednostkowych w oparciu o Wykaz Cen i uzasadnione 

koszty. W przypadku pozytywnego uzgodnienia stawek jednostkowych, zostanie zawarty aneks do 

umowy. W przypadku braku porozumienia, odnośnie stawek jednostkowych, Zamawiający ma 

prawo odstąpić od umowy. Odstąpienie od umowy nie może nastąpić wcześniej niż 2 miesiące od 

daty braku porozumienia.  

15. Zmiana podwykonawców jest możliwa pod warunkiem zgłoszenia takiej zmiany i uzyskania 

akceptacji Zamawiającego.  

16. Strony dopuszczają zmianę umowy, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie 

zawarcia umowy okoliczność prawna, faktyczna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze 

Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania 

umowy.  

17. Strony dopuszczają zmianę formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

18. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia Strony, która inicjuje daną zmianę. 

19. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody, za wyjątkiem ust. 2, 

który stanowi bezwzględną przesłankę zmiany umowy. 

20. Jeżeli jedno z postanowień niniejszej umowy jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza to mocy 

obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego postanowienia umowy, 

Strony zobowiązane są do uzgodnienia takiego postanowienia, które sensem i celem najbliższe 

będzie temu postanowieniu, z punktu widzenia celu, dla którego umowa niniejsza została zawarta 

i któremu ma służyć. 
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§ 14 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 500 000,00 złotych 

(słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100).  

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przekaże Zamawiającemu kopię dokumentów 

potwierdzających posiadanie ubezpieczenia o wartości określonej w ust. 1. 

3. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na który zawarta jest umowa ubezpieczenia, upływa 

w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca w terminie 14 dni od zawarcia 

polisy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie 

ochrony ubezpieczenia, na co najmniej takich samych warunkach. 

4. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 

5. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu polisy, o której mowa w ust. 1 i 3 

w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, którą powinien 

przedstawić Wykonawca, zaś koszty jakie poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe może 

potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub opłata z tytułu opłacenia polisy 

ubezpieczeniowej będzie długiem do zapłacenia przez Wykonawcę. 

§ 15 

Prawo opcji 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo skorzystania z opcji, zgodnie z art. 441 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zwiększającego zakres 

zamówienia o maksymalną ilość wskazaną w kolumnie 6 tabeli nr 1 (zadanie nr 1) oraz tabeli nr 2 

(zadanie nr 2) zawartych w Rozdziale III cz. 2 SWZ. 

3. Zamawiający zastrzega, że cena jednostkowa przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji nie 

może być wyższa niż cena jednostkowa w ramach zamówienia podstawowego. 

4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy przysługiwać będzie 

wynagrodzenie z tytułu wykonania zamówienia objętego prawem opcji obliczone na podstawie 

ceny jednostkowej wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym oraz ilości odpadów 

przyjętych do zagospodarowania przez Wykonawcę w ramach opcji.  

5. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w okoliczności wyczerpania masy odpadów do 

zagospodarowania objętych umową. 

6. W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie o zamiarze 

skorzystania z prawa opcji, w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 7 dni przed 

skorzystaniem z tego prawa.  

7. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy 

Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie 

uprawnieniem Zamawiającego. 

8. W zakresie realizacji zamówienia objętego prawem opcji zapisy umowy, jaka zostanie zawarta 

w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, stosuje się odpowiednio. 

§16 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy, na sumę ________ zł (słownie złotych: 

___________________ /100) w formie _________________.  

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego. 
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3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy przez Wykonawcę, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy 

o zapłatę kar umownych. 

4. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.  

5. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy. Wykonawca jest zobowiązany do 

niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które 

mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz 

na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

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

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

zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana 

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

8. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni 

od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminie, o którym mowa powyżej. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz 

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

10. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

11. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany 

okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego 

Zabezpieczenia. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu, w ww. terminie nowego 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania 

dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia 

z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie. 

12. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo 

w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia. 

§17 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Strony zgodnie oświadczają, iż zapewniają przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych 

osobowych, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, które będą 

przekazywane lub udostępnione w związku lub w wyniku realizacji postanowień niniejszej 

umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać, nie przekazywać, nie przetwarzać poza zakresem 

wynikającym z umowy, nie wykorzystywać dla celów własnych lub osób trzecich danych 

opisanych w ust. 1 jak również wszelkich innych informacji lub danych przekazanych w związku 

lub w celu realizacji niniejszej umowy, chyba że stan tajemnicy wobec tych informacji lub danych 

ustał i są one znane publicznie lub ich ujawnienia zażąda uprawniony organ w przewidzianej 
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prawem formie i treści, jednakże wówczas tylko w niezbędnym zakresie. Obowiązek zachowania 

poufności nie ma ograniczeń czasowych i nie wygasa po rozwiązaniu umowy. 

Obowiązek ten obejmuje zarówno informacje wynikające z niniejszej umowy jak również 

informacje uzyskane przez Wykonawcę lub pracowników Wykonawcy oraz osoby, którymi się 

posługuje w związku lub przy okazji wykonywania niniejszej umowy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki udostępnienia, przekazania, 

przetworzenia, wykorzystania dla celów własnych lub osób trzecich danych lub informacji 

opisanych w ust. 1-2, lub inne działania lub zaniechania skutkujące lub mogące skutkować 

wykorzystaniem tych danych w celu innym niż realizacja przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że sposób pozyskiwania, wysyłania i przetwarzania danych lub informacji 

opisanych w ustępach powyżej spełnia wymogi określone w ustawie o ochronie danych 

osobowych oraz rozporządzeniach wykonawczych do ustawy. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych niezgodnie z umową. 

6. Do kontroli zgodności przetwarzania danych przez Wykonawcę z przepisami o ochronie danych 

osobowych stosuje się odpowiednio przepisy art. 14-19 ustawy o ochronie danych osobowych. 

Wykonawca jest obowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć środki 

zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39, oraz spełnić wymagania określone 

w przepisach, o których mowa w art. 39a. 

7. W zakresie przestrzegania tych przepisów Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak administrator 

danych. 

8. Wykonawca prowadzić będzie ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania, która 

powinna zawierać: 

 imię i nazwisko osoby upoważnionej, 

 datę nadania i ustania oraz zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, 

 identyfikator, jeżeli dane są przetwarzane w systemie informatycznym. 

9. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są obowiązane zachować 

w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia. 

10. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę próby naruszenia poufności przekazanych jemu 

danych lub informacji, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia 

Zamawiającego, nie później niż w dniu następnym po dniu, w którym stwierdził ten fakt. 

11. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu Strona, która dokonała naruszenia 

oprócz odpowiedzialności określonej ustawą o ochronie danych osobowych, zobowiązana jest do 

naprawienia szkody jaką druga Strona poniosła z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązania na zasadach ogólnych. 

§ 18 

Postanowienia końcowe 

1.  Wszelkie oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania Stron będą sporządzane w języku 

polskim i będą doręczane listem poleconym, kurierem lub osobiście na adresy podane poniżej: 

 dla Wykonawcy:  

____________________________________________________________________________ 

 dla Zamawiającego: 

Urząd Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, 

z zastrzeżeniem, że Strony mogą także doręczać oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, 

żądania Stron na adres: 

e-mail Wykonawcy: _______________ lub faks _______________, 
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e-mail Zamawiającego: info@czernikowo.pl lub faks 54 230 50 51 

ze skutkiem na dzień wysłania poczty e-mail lub faksu przez Strony pod warunkiem, że zostanie 

ona wysłana do godziny 15.00 czasu polskiego w dniu roboczym i potwierdzona listem poleconym 

nadanym najpóźniej następnego dnia roboczego. 

2.  W przypadku nadania korespondencji na inny adres uważa się, że została ona doręczona z chwilą 

dostarczenia na adres wymieniony w ust. 1. 

3.  Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów w sprawach dotyczących przedmiotu 

Umowy jest: _____________________ tel. ________________ e-mail: _________________ 

4.  Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów w sprawach dotyczących przedmiotu 

Umowy jest: ______________________ tel. ________________ e-mail: ________________ 

5.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach wraz 

z przepisami wykonawczymi do tych ustaw, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 

w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego i inne obowiązujące 

przepisy prawa. 

6.  Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub 

wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia 

takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego 

rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki 

Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny w Toruniu. 

7.  Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje 

Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiający.  

1. Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy wraz z Wykazem Cen 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
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