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ROZDZIAŁ I   Nazwa oraz adres Zamawiającego 

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

     ZWIĄZEK GMIN DOLNEJ ODRY, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna 

2. Podstawowe dane o Zamawiającym: 

ZWIĄZEK GMIN DOLNEJ ODRY, 

Tel.: 91 461 50 88 

E-mail: biuro@zgdo.eu 

Forma prawna: komunalna osoba prawna w rozumieniu przepisu art. 64 ustawy z dnia 8 marca  

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506 ze zm.). 

Regon: 320010568 

NIP : 858-173-86-21 

Rachunek bankowy: 80 9370 0007 0006 0642 2000 0001 

Adres strony internetowej: https://zgdo.eu/ 

 

ROZDZIAŁ II   Tryb udzielenia zamówienia 

 

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”. 

2. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

3. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o ustawę PZP, akty wykonawcze wydane na jej podstawie 

oraz niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”.  

 

ROZDZIAŁ III   Informacje ogólne 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Zamawiający prowadzi protokół postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1025). 

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 

r., poz. 1145), jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej. 

4. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od 

pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej. 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie 

koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

11. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 

PZP, tj. udzielanie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z 

przedmiotem tego zamówienia do wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego - w 

odniesieniu do każdej z jego 12 Części. Całkowita wartość zamówienia uwzględnia wartość każdej z 

części zamówienia wraz z zamówieniami o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. 

Zamówienia te mogą zostać udzielone po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. 

12. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy PZP, tj. 

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została 
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oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  

w postępowaniu. 

  

ROZDZIAŁ IV   Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja, w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. 

usługi pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na 

terenie gmin położonych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie” w zakres której 

wchodzi: 

1) odbiór i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych 

gromadzonych na terenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gmin 

należących do Związku Gmin Dolnej Odry - tj. Gmina Banie, Gmina Bielice, Gmina Boleszkowice, 

Gmina Cedynia, Gmina Dolice, Gmina Lipiany, Gmina Moryń, Gmina Marianowo, Gmina Stare 

Czarnowo, Gmina Warnice - zwanego dalej ZGDO, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, 

2) wyposażenie nieruchomości w worki do selektywnego gromadzenia odpadów - tworzyw 

sztucznych/metali, szkła i papieru, 

3) odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków i opakowań po lekach pochodzących  

z nieruchomości zamieszkałych z terenu ZGDO, z punktów aptecznych położonych na terenie 

ZGDO, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, 

4) odbiór i zagospodarowanie odpadów gromadzonych w sposób selektywny pochodzących  

z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Marianowo (tylko dla sektora III do 31 lipca 2020 

r.), z punktów wskazanych w opisie zamówienia, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. 

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

90500000-2 Usługi związane z odpadami 

90510000-5 Usuwanie i obróbka odpadów 

90511000-2 Usługi wywozu odpadów 

90512000-9 Usługi transportu odpadów 

90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 

90514000-3 Usługi recyklingu odpadów. 

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na 

dowolną liczbę Części. Wykonawca, który składa ofertę na dwie lub więcej Części zamówienia musi 

dysponować odpowiednim zapleczem technicznym i sprzętowym oraz potencjałem kadrowym, 

umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia w zakresie dwóch Części równolegle, tj. w tym 

samym czasie. 

4. Zamówienie zostało podzielone na 12 następujących Części: 

1) Część I  

SEKTOR I 

Gminy: Boleszkowice, Cedynia, Moryń 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

Odbiór, transport i zagospodarowanie z nieruchomości zamieszkałych, zmieszanych, 

niesegregowanych odpadów komunalnych, oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

zgromadzonych w pojemnikach spełniających polskie normy PN-EN 840 należących do 

właścicieli nieruchomości. 

2) Część II 

SEKTOR II 

Gminy: Banie, Bielice, Lipiany 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

Odbiór, transport i zagospodarowanie z nieruchomości zamieszkałych, zmieszanych, 

niesegregowanych odpadów komunalnych, oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

zgromadzonych w pojemnikach spełniających polskie normy PN-EN 840 należących do 

właścicieli nieruchomości. 

3) Część III 

SEKTOR III 

Gminy: Stare Czarnowo, Warnice 
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Przedmiot zamówienia obejmuje: 

Odbiór, transport i zagospodarowanie z nieruchomości zamieszkałych, zmieszanych, 

niesegregowanych odpadów komunalnych, oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

zgromadzonych w pojemnikach spełniających polskie normy PN-EN 840 należących do 

właścicieli nieruchomości. 

4) Część IV 

SEKTOR IV 

Gminy: Dolice, Marianowo 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

Odbiór, transport i zagospodarowanie z nieruchomości zamieszkałych, zmieszanych, 

niesegregowanych odpadów komunalnych, oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

zgromadzonych w pojemnikach spełniających polskie normy PN-EN 840 należących do 

właścicieli nieruchomości. 

5) Część V 

SEKTOR I 

Gminy: Boleszkowice, Cedynia, Moryń 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) Odbiór, transport i zagospodarowanie z nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych 

gromadzonych w sposób selektywny, w pojemnikach spełniających polskie normy PN-EN 840 

należących do właścicieli nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej  oraz workach w 

zabudowie jednorodzinnej, obejmujących następujące frakcje:   

a) papier i tekturę, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania, 

b) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego, 

c) metal, tworzywa  sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i 

typu tetrapak. 

2) Odbiór, transport i zagospodarowanie z nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów i odpadów zielonych gromadzonych w sposób 

selektywny, w pojemnikach spełniających polskie normy PN-EN 840 należących do 

właścicieli nieruchomości, o pojemności do 240 l.  

3) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny 

w workach dostarczonych przez Zamawiającego o kodzie 20 01 32 z punktów 

aptecznych/przychodni wskazanych przez Zamawiającego. 

6) Część VI 

SEKTOR II 

Gminy: Banie, Bielice, Lipiany 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) Odbiór, transport i zagospodarowanie z nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych 

gromadzonych w sposób selektywny, w pojemnikach spełniających polskie normy PN-EN 840 

należących do właścicieli nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej  oraz workach w 

zabudowie jednorodzinnej, obejmujących następujące frakcje:   

a) papier i tekturę, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania, 

b) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego, 

c) metal, tworzywa  sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i 

typu tetrapak. 

2) Odbiór, transport i zagospodarowanie z nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów i odpadów zielonych gromadzonych w sposób 

selektywny, w pojemnikach spełniających polskie normy PN-EN 840 należących do 

właścicieli nieruchomości, o pojemności do 240 l.  

3) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny 

w workach dostarczonych przez Zamawiającego o kodzie 20 01 32 z punktów 

aptecznych/przychodni wskazanych przez Zamawiającego. 

7) Część VII 

SEKTOR III 

Gminy: Stare Czarnowo, Warnice 
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Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) Odbiór, transport i zagospodarowanie z nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych 

gromadzonych w sposób selektywny, w pojemnikach spełniających polskie normy PN-EN 840 

należących do właścicieli nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej  oraz workach w 

zabudowie jednorodzinnej, obejmujących następujące frakcje:   

a) papier i tekturę, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania, 

b) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego, 

c) metal, tworzywa  sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i 

typu tetrapak. 

2) Odbiór, transport i zagospodarowanie z nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów i odpadów zielonych gromadzonych w sposób 

selektywny, w pojemnikach spełniających polskie normy PN-EN 840 należących do 

właścicieli nieruchomości, o pojemności do 240 l.  

3) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny 

w workach dostarczonych przez Zamawiającego o kodzie 20 01 32 z punktów 

aptecznych/przychodni wskazanych przez Zamawiającego.  

8) Część VIII 

SEKTOR IV 

Gminy: Dolice, Marianowo 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) Odbiór, transport i zagospodarowanie z nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych 

gromadzonych w sposób selektywny, w pojemnikach spełniających polskie normy PN-EN 840 

należących do właścicieli nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej  oraz workach w 

zabudowie jednorodzinnej, obejmujących następujące frakcje:   

i. papier i tekturę, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania, 

ii. szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego, 

iii. metal, tworzywa  sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu 

tetrapak. 

2) Odbiór, transport i zagospodarowanie z nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów i odpadów zielonych gromadzonych w sposób 

selektywny, w pojemnikach spełniających polskie normy PN-EN 840 należących do 

właścicieli nieruchomości, o pojemności do 240 l.  

3) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny 

w workach dostarczonych przez Zamawiającego o kodzie 20 01 32 z punktów 

aptecznych/przychodni wskazanych przez Zamawiającego. 

4) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych w sposób 

selektywny w pojemnikach typu „dzwon” tj. z terenu gminy Marianowo przez Wykonawcę, 

który będzie realizował usługę odbioru i zagospodarowania odpadów segregowanych w 

granicach sektora IV obejmujących frakcje wskazane w ust. 1 pkt 1 lit. a, b i c - dotyczy tylko 

części VIII zamówienia, co nie wyłącza ani nie zastępuje przedmiotu zamówienia, o którym 

mowa w pkt 1. 

9) Część IX  

SEKTOR I 

Gminy: Boleszkowice, Cedynia, Moryń 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

Odbiór, transport i zagospodarowanie bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych odpadów 

komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, obejmujący m.in. następujące frakcje:   

a) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

b) przeterminowane leki i opakowania po lekach,  

c) chemikalia i opakowania po chemikaliach w tym farb, rozpuszczalników, olejów 

odpadowych,  

d)  zużyte baterie i akumulatory, 

e)  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

f)  wszystkie rodzaje lamp żarowych, halogenowych, świetlówek, 
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g)  zużyte opony, 

2 razy w roku według harmonogramu ustalonego pomiędzy ZGDO, a Wykonawcą, bezpośrednio 

z nieruchomości.  

10) Część X 

SEKTOR II 

Gminy: Banie, Bielice, Lipiany 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

Odbiór, transport i zagospodarowanie bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych odpadów 

komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, obejmujący m.in. następujące frakcje:   

a) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

b) przeterminowane leki i opakowania po lekach,  

c) chemikalia i opakowania po chemikaliach w tym farb, rozpuszczalników, olejów 

odpadowych,  

d)  zużyte baterie i akumulatory, 

e)  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

f)  wszystkie rodzaje lamp żarowych, halogenowych, świetlówek, 

g)  zużyte opony, 

2 razy w roku według harmonogramu ustalonego pomiędzy ZGDO, a Wykonawcą, bezpośrednio 

z nieruchomości.  

11) Część XI 

SEKTOR III 

Gminy: Stare Czarnowo, Warnice 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

Odbiór, transport i zagospodarowanie bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych odpadów 

komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, obejmujący m.in. następujące frakcje:   

a) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

b) przeterminowane leki i opakowania po lekach,  

c) chemikalia i opakowania po chemikaliach w tym farb, rozpuszczalników, olejów 

odpadowych,  

d)  zużyte baterie i akumulatory, 

e)  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

f)  wszystkie rodzaje lamp żarowych, halogenowych, świetlówek, 

g)  zużyte opony, 

2 razy w roku według harmonogramu ustalonego pomiędzy ZGDO, a Wykonawcą, bezpośrednio 

z nieruchomości.  

12) Część XII 

SEKTOR IV 

Gminy: Dolice, Marianowo 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

Odbiór, transport i zagospodarowanie bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych odpadów 

komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, obejmujący m.in. następujące frakcje:   

a) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

b) przeterminowane leki i opakowania po lekach,  

c) chemikalia i opakowania po chemikaliach w tym farb, rozpuszczalników, olejów 

odpadowych,  

d)  zużyte baterie i akumulatory, 

e)  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

f)  wszystkie rodzaje lamp żarowych, halogenowych, świetlówek, 

g)  zużyte opony, 

2 razy w roku według harmonogramu ustalonego pomiędzy ZGDO, a Wykonawcą, bezpośrednio 

z nieruchomości.  

5. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ (dalej zwany 

„SOPZ). 
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ROZDZIAŁ V   Termin wykonania zamówienia 

 

1. Termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia: od dnia 1 stycznia 2020 r.  

2. Termin zakończenia: do dnia 31 grudnia 2021 r. 

 

ROZDZIAŁ VI   Warunki udziału w postępowaniu 

 

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

1) nie podlegają wykluczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 

24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

Opis warunku 

Minimalny poziom zdolności:  

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane przepisami kompetencje lub uprawnienia 

do prowadzenia działalności zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:  

1) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości na terenie Związku Gmin Dolnej Odry, o którym mowa w art. 9b 

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

2018 r. poz. 1454 ze zm.); 

2) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i 

gospodarujących odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 

2018 r. poz. 992 ze zm.); 

3) zezwolenie na przetwarzanie odpadów albo zbieranie i przetwarzanie odpadów; w przypadku 

nieposiadania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, Wykonawca wykaże, że posiada 

umowę z podmiotem posiadającym zezwolenie przetwarzanie odpadów - o których mowa 

w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.); 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek 

muszą spełniać wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną, którzy w ramach realizacji 

zamówienia wykonywać będą czynności, o których mowa w pkt 1) lub 2) lub 3) 

b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

c. zdolności technicznej lub zawodowej: 

Opis warunku 

Minimalny poziom zdolności: 

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane doświadczenie zapewniające należyte 

wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, należycie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonuje) co najmniej: 

 

A. dla Części I, Części II, Części III i Części IV: 

jedną główną usługę lub usługi odbioru, transportu i zagospodarowania (lub przekazania  

do zagospodarowania) odpadów komunalnych, z których każda była wykonywana  

na rzecz właścicieli nieruchomości lub gmin, w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 

miesięcy, która to usługa lub usługi obejmowały odbiór, transport i zagospodarowanie (lub 

przekazanie do zagospodarowania) odpadów komunalnych o łącznej masie minimum: 

- dla Części I – 500 Mg,  

- dla Części II – 500 Mg, 

- dla Części III – 500 Mg, 

- dla Części IV – 500 Mg, 
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W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia w zakresie części I-IV, 

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem odpowiadającym zebraniu odpadów o 

łącznej masie odpowiadającej sumie odpadów wymaganych dla każdej z Części. 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. 

warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

  
B. dla części V, części VI, części VII i części VIII: 

jedną główną usługę lub usługi odbioru, transportu i zagospodarowania (lub przekazania  

do zagospodarowania) odpadów komunalnych, z których każda była Wykonywana na rzecz 

właścicieli nieruchomości lub gmin, w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, która 

to usługa lub usługi obejmowały odbiór, transport i zagospodarowanie (lub przekazanie do 

zagospodarowania) odpadów komunalnych o łącznej masie minimum: 

- dla Części V – 50 Mg 

- dla Części VI – 50 Mg 

- dla Części VII – 50 Mg 

- dla Części VIII – 50 Mg 

 

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia w zakresie części V-

VIII, Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem odpowiadającym zebraniu odpadów o 

łącznej masie odpowiadającej sumie odpadów wymaganych dla każdej z Części. 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. 

warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

 
C. dla części IX, części X, części XI i części XII: 

jedną główną usługę lub usługi odbioru, transportu i zagospodarowania (lub przekazania  

do zagospodarowania) odpadów komunalnych, z których każda była Wykonywana na rzecz 

właścicieli nieruchomości lub gmin, w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, która 

to usługa lub usługi obejmowały odbiór, transport i zagospodarowanie (lub przekazanie do 

zagospodarowania) odpadów komunalnych o łącznej masie minimum: 

- dla Części IX – 10 Mg 

- dla Części X – 10 Mg 

- dla Części XI – 10 Mg 

- dla Części XII – 10 Mg 

 

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia w zakresie części IX-

XII, Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem odpowiadającym zebraniu odpadów o 

łącznej masie odpowiadającej sumie odpadów wymaganych dla każdej z Części. 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. 

warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

 

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

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

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

3. Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów, o którym mowa 

w ust. 3: 

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

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 
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2) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1  pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt 1 

ustawy PZP; 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane; 

4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy; 

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innego 

podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w 

terminie określonym przez Zamawiającego: 

a. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

odpowiednie zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 

4. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w 

odniesieniu do: 

1) warunków dot. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, w zakresie doświadczenia Wykonawcy (ust. 1 pkt 2 ppkt a)  nie dopuszcza łącznego 

spełniania warunku przez Wykonawców, tzn. wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną 

muszą spełniać ww. warunki. 

2) warunku dot. zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie doświadczenia Wykonawcy 
(ust. 1 pkt 2 ppkt c)  nie dopuszcza łącznego spełniania warunku przez Wykonawców, tzn. co 

najmniej jeden z Wykonawców musi spełniać ww. warunek w całości. 

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

ROZDZIAŁ VII   Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków  

   udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia 
 

1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca 

składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), stanowiącego 

Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. 

ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 

2. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny.  

3. Istnieje możliwość wypełnienia JEDZ za pomocą strony internetowej: https://espd.uzp.gov.pl/ 

Zamawiający zaleca ten sposób wytworzenia JEDZ dla niniejszego postępowania. W tym celu 

Zamawiający przygotował plik pn. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w 

formacie *.xml, który należy zaimportować na ww. stronę internetową. Instrukcja dotycząca 

zaimportowania JEDZ oraz zakres informacji, które Wykonawca jest zobowiązany w nim podać 

zostały określone w Instrukcji dla Wykonawców dotyczącej JEDZ – stanowiącej Załącznik nr 3 do 

SIWZ.      
4. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu JEDZ w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w 

Rozdziałach VIII oraz XI SIWZ. 

https://espd.uzp.gov.pl/
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6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w 

art. 22a ustawy PZP, w celu oceny czy będzie on dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, składa:  

1) zobowiązanie Innego Podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy – 

zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ; Zobowiązanie to ma mieć formę dokumentu 

elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Inny Podmiot 

(zgodnie z reprezentacją); Należy je przesłać Zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziałach VIII 

i XI SIWZ. 

2) odrębny Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) dotyczący tych podmiotów, w 

zakresie wskazanym w Części II Sekcji C JEDZ (Informacje na temat polegania na zdolnościach 

Innych Podmiotów). Zapis ust. 5 stosuje się odpowiednio.  

7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Europejski 

Dokument Zamówienia (JEDZ), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

8. Pozostałe dokumenty, składające się na ofertę, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) Formularz Ofertowy – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ; 

2) Dowód wniesienia wadium; 

3) Odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy, w szczególności w przypadku składania przez 

Wykonawców oferty wspólnej). 

9. Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

informacji z otwarcia ofert, o której mowa w Rozdziale XII ust. 6 SIWZ, przekazują Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 

10. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień 

złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1) Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca posiada wpis do rejestru działalności 

regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie 

Związku Gmin Dolnej Odry, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.); 

2) Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca posiada wpis do rejestru podmiotów 
wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zgodnie z 

ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.); 

3) Zezwolenia na przetwarzanie odpadów albo zbieranie i przetwarzanie odpadów; w 

przypadku nieposiadania zezwolenia na przetwarzanie odpadów - umowa z podmiotem 

posiadającym zezwolenie na przetwarzanie odpadów - o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.); 

4) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 

o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 

oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
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powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; Wzór Wykazu stanowi Załącznik nr 8 

do SIWZ. 

5) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 

ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – 

w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną; 

6) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 

ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w 

stosunku do: 

a) urzędującego członka organu zarządzającego Wykonawcy; 

b) urzędującego członka organu nadzorczego Wykonawcy; 

c) wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej; 

d) komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej; 

e) prokurenta; 

7) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 

ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – 

w przypadku Wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym; 

8) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub 

decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat 

tych należności; Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ; 

9) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do 

SIWZ; 

10) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP. 

11. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji Innego Podmiotu na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy PZP, Wykonawca jest zobowiązany złożyć stosowne oświadczenia lub 

dokumenty, o których mowa w ust. 10 pkt 1-10, także w odniesieniu do tego Innego Podmiotu. 

12. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną, stosowne oświadczenia lub dokumenty, o 

których mowa w ust. 10, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Wymóg ten nie dotyczy oświadczeń lub dokumentów o których mowa w: 

-Ust. 10 pkt 4) - dokument składa ten z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, który w ramach konsorcjum odpowiada za wykazanie spełnienia tego warunku; 

13. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 

10, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może 

je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 700). 

14. Jeżeli Wykonawca lub Inny podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca zamiast dokumentów: 

1) o których mowa w ust. 10 pkt 5-7 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku 

braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

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

zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP; 

2) o którym mowa w ust. 10 pkt 10 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji 

ani nie ogłoszono upadłości   

- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 



 

Znak sprawy: ZGDO.272.1.2019 

15. W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SIWZ do oświadczeń i dokumentów 

składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 

od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). 

 

ROZDZIAŁ VIII  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami  

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu  

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.  

2. Adres skrzynki ePUAP Zamawiającego to: /zgdo/SkrytkaESP 

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 

posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do  formularzy: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

opisane zostały w Regulaminie korzystania z mini portalu oraz Regulaminie ePUAP.  

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia 

dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej 

SIWZ.  

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami 

w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji 

odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz 

udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji 

związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się znakiem sprawy: 

ZGDO.272.1.2019 

9. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e- 

mail: biuro@zgdo.eu 

10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 

składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 

Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail 

wskazany w ust. 9. 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. 

11. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

12. Uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw dokonywane na skutek wezwania w 

trybie przepisu art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, dla swej skuteczności powinny zostać złożone w 

postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przed upływem terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego. 

13. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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1) Beata Makówka; 

2) Anna Kilian-Pasek. 

14. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek w tej sprawie wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert. 

15. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu na jego złożenie lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu na złożenie 

przedmiotowego wniosku. 

16. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść SIWZ. 

17. Wyjaśnienia lub zmiana treści SIWZ oraz wszelkie inne informacje dotyczące przedmiotowego 

postępowania zamieszczane będą na stronie internetowej Zamawiającego, wskazanej w Rozdziale I 

SIWZ. 

18. Zamawiający urzęduje od poniedziałku do piątku w godzinach: 07:15 – 15:15. 

 

ROZDZIAŁ IX   Wymagania dotyczące wadium 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 

Część I: 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy 00/100 złotych); 

Część II: 22.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące 00/100 złotych); 

Część III: 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy 00/100 złotych); 

Część IV: 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy 00/100 złotych); 

Część V: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy 00/100 złotych); 

Część VI: 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy 00/100 złotych); 

Część VII: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy 00/100 złotych); 

Część VIII: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych); 

Część IX: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące 00/100 złotych); 

Część X: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100 złotych); 

Część XI: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych); 

Część XII: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100 złotych). 

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną Część zamówienia, Wykonawca musi wnieść 

wadium na kwotę odpowiadającą sumie kwot wymaganych dla części zamówienia, na które 

składana jest oferta. 

W przypadku wnoszenia wadium na więcej niż jedną Część zamówienia, Wykonawca powinien 

dowodzie wniesienia wadium wskazać  na jakie części zamówienia wnoszona jest dana kwota. 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 359). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w Banku 

Spółdzielczym w Chojnie, nr rachunku: 26 9370 0007 0006 0642 2000 0003, z dopiskiem „Wadium 

– znak sprawy: ZGDO.272.1.2019”. 

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania 

rachunku Zamawiającego. 

5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  
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6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania: 

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 

Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy PZP, bez potwierdzania tych okoliczności; 

2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty 

wadium; 

3) powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie; 

4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania 

ofertą; 

5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego 

postępowania; 

6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: ZWIĄZEK GMIN DOLNEJ ODRY, ul. 

Narciarska 57, 74-500 Chojna; 
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający 

wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu 

poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia; 

     UWAGA: Zamawiający wymaga aby podmioty te były dokładnie wskazane w treści 

poręczenia lub gwarancji. 

7. Zamawiający wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 

1) pieniężnej -  dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty; 

2) poręczeń lub gwarancji – Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być 

złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego i musi obejmować cały okres 

związania ofertą. Oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego 

podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, nie może zawierać 

postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu 

gwarancyjnego do gwaranta.   

8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 9. 

9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli żądano jego wniesienia. 

10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 

11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium 

po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku 

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi 

wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.  

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 

o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy 

PZP, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził 

zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało 

brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie; 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
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3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

 

ROZDZIAŁ X   Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. 

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

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

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

zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

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

okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze 

oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia wadium lub jego przedłużenia dotyczy Wykonawcy, 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

 

ROZDZIAŁ XI   Opis sposobu przygotowania ofert 

 

1. Ofertę należy złożyć w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności, w postaci  

elektronicznej i opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Treść oferty musi odpowiadać 

treści SIWZ. 

2. Oferta oraz pozostałe dokumenty lub oświadczenia, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

Załączników do SIWZ winny być sporządzone według tych wzorów.  

3. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SIWZ, są to oryginalne dokumenty lub 

oświadczenia w postaci elektronicznej, tj. w postaci dokumentu elektronicznego.  

4. Kopie dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w SIWZ, są to elektroniczne kopie dokumentów 

lub oświadczeń poświadczone za zgodność z oryginałem. 

5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia dokonuje 

się w formie elektronicznej, tj. kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę dla danej części zamówienia. Złożenie większej 

liczby ofert dla danej części zamówienia lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty 

wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę dla danej 

części zamówienia. 

7. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny 

do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W 

formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i 

podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym 

zaszyfrowania oferty, opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy 

złożyć w oryginale.  

9. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2019 r., poz.1010), które Wykonawca zastrzeże 

jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z 

plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 

10. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej, 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi 

ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

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

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP 

i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w 

Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu oraz stanowiącej Załącznik nr 10 do SIWZ. 
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12. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 

złożonej oferty. 

13. Dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osoby uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy lub umocowane przez te osoby do reprezentowania Wykonawcy na 

podstawie odrębnego pełnomocnictwa. 

14. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, składane są w 

oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub 

oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

15. 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. 

16. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje 

przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

17. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, sporządzone w 

języku obcym, są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

18. Pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, musi być złożone w oryginale i podpisane przez 

osoby uprawnione do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, w postaci dokumentu elektronicznego albo 

elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wraz z 

pełnomocnictwem należy złożyć, w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego albo 

elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem, dokumenty, z których 

wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu. 

19. Dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia 

za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów (inne niż pełnomocnictwo) muszą 

być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego albo elektronicznej kopii dokumentu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

20. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, 

.rtf, .xps, .odt 

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

22. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieterminowe złożenie oferty. 

Zaleca się, aby przystąpić do procesu składania oferty z odpowiednim wyprzedzeniem. 

23. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). 

Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, powinno być w formie elektronicznej opatrzonej 

podpisem kwalifikowanym osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawców oraz zostać 

przekazane w ofercie wspólnej Wykonawców. 

UWAGA: 

Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 

24. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 23, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku 

postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia 

pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę 

wspólną. 

25. Sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia został określony w Rozdziale VII SIWZ. 

26. Wspólnicy spółki cywilnej są Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i 

mają do nich zastosowanie zasady określone w ust. 23-27 niniejszego Rozdziału. 

27. Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (partnerzy 

  konsorcjum) będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co 

  najmniej: 

1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim 

zakresem wykonanie przedmiotu zamówienia, 
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2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy (poszczególnych partnerów 

konsorcjum), 

3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację 

zamówienia, 

4) wskazanie sposobu dokonywania rozliczeń z Zamawiającym, z zastrzeżeniem że wszelkie 

rozliczenia z Zamawiającym będą dokonywane wyłącznie względem jednego z partnerów 

tworzących konsorcjum (Lidera).  

 

UWAGA: 

Zamawiający nie wyraża zgody na oddzielne płatności dla poszczególnych partnerów 

konsorcjum. W związku z powyższym, partnerzy konsorcjum muszą ustalić takie zasady 

wzajemnego rozliczania się za wykonane roboty, które będą uwzględniały fakt, że 

Zamawiający dokona zapłaty należnego wykonawcom wynagrodzenia tylko i wyłącznie na 

podstawie faktur (-y) VAT wystawionej(-nych) przez jednego z partnerów (Lidera). 

 

ROZDZIAŁ XII   Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Ofertę należy złożyć, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.10.2019 r. do godz. 

10:00 w sposób opisany w Rozdziale XI SIWZ. 

2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.10.2019 r. o godz. 11:00 - w siedzibie Zamawiającego, 

w pokoju nr 1. 

3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i 

dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 

4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia lub jego części. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) 

oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje, 

o których mowa w ust. 5. 

 

ROZDZIAŁ XIII    Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1. Wykonawca obowiązany jest złożyć ofertę cenową zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 

do SIWZ. 

2.   Wykonawca w ofercie cenowej określa: 

1) dla Części I, Części II, Części III i Części IV zamówienia, cenę jednostkową netto i brutto za 

odbiór, transport i zagospodarowanie z nieruchomości zamieszkałych - 1 Mg (słownie: jednej 

tony) - zmieszanych, niesegregowanych odpadów komunalnych, oraz pozostałości z 

sortowania odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach spełniających polskie 

normy PN-EN 840 należących do właścicieli nieruchomości;  

2) dla Części V, Części VI, Części VII i Części VIII zamówienia, cenę jednostkową netto i 

brutto - 1 Mg (słownie: jednej tony) - za : 

a) Odbiór, transport i zagospodarowanie z nieruchomości zamieszkałych odpadów 

komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, w pojemnikach spełniających polskie 

normy PN-EN 840 należących do właścicieli nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej  

oraz workach w zabudowie jednorodzinnej, obejmujących następujące frakcje:   

i.  papier i tekturę, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania, 

ii.  szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego, 

iii.  metal, tworzywa  sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i 

typu tetrapak. 

b) Odbiór, transport i zagospodarowanie z nieruchomości zamieszkałych odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów i odpadów zielonych 
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gromadzonych w sposób selektywny, w pojemnikach spełniających polskie normy PN-EN 

840 należących do właścicieli nieruchomości, o pojemności do 240 l.  

c) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych w sposób 

selektywny w workach dostarczonych przez Zamawiającego o kodzie 20 01 32 z punktów 

aptecznych/przychodni wskazanych przez Zamawiającego. 

d) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych w sposób 

selektywny w pojemnikach typu „dzwon” tj. z terenu gminy Marianowo przez 

Wykonawcę, który będzie realizował usługę odbioru i zagospodarowania odpadów 

segregowanych w granicach sektora IV obejmujących frakcje wskazane w ppkt a - dotyczy 

tylko części VIII zamówienia, co nie wyłącza ani nie zastępuje przedmiotu zamówienia, o 

którym mowa w ppkt a. 
3) dla Części IX, Części X, Części XI i Części XII zamówienia, cenę jednostkową netto i brutto 

za odbiór, transport i zagospodarowanie bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych - 1 Mg 

(słownie: jednej tony) - odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, 

obejmujący m.in. następujące frakcje:   

a) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

b) przeterminowane leki i opakowania po lekach,  

c) chemikalia i opakowania po chemikaliach w tym farb, rozpuszczalników, olejów 

odpadowych,  

d)  zużyte baterie i akumulatory, 

e)  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

f)  wszystkie rodzaje lamp żarowych, halogenowych, świetlówek, 

g)  zużyte opony, 

2 razy w roku według harmonogramu ustalonego pomiędzy ZGDO, a Wykonawcą, bezpośrednio 

z nieruchomości. 
3. Wykonawca podaje w ofercie cenowej sumę iloczynów oferowanych stawek oraz szacunkowych ilości 

Mg (ton) odpadów określonych przez Zamawiającego w formularzu o którym mowa w ust. 1. Suma 

iloczynów stawek brutto oraz szacunkowych ilości Mg (ton) odpadów w zakresie danej Części 

zamówienia stanowi łączną cenę brutto w zakresie danej Części zamówienia. 

4. Ceny podane w ofercie cenowej muszą uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania 

zamówienia, wynikające z dokumentacji przetargowej oraz wszelkie pośrednie i bezpośrednie koszty z 

tym związane nieujęte w dokumentacji, bez których nie jest możliwe wykonanie zamówienia, w tym w 

szczególności koszty: 

1) zachowania właściwego stanu sanitarnego użytkowanych pojazdów (mycie i dezynfekcja sprzętu 

winno odbywać się w warunkach spełniających wymagania z zakresu ochrony środowiska i 

ochrony sanitarnej), 

2) porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami  

w trakcie realizacji usługi, 

3) naprawianie i ponoszenie kosztów naprawy szkód wyrządzonych podczas wykonywania usługi, 

4) zapewnienie przez cały czas trwania umowy dla właściwej realizacji przedmiotu umowy 

odpowiedniej ilości i obsługi środków technicznych, gwarantujących terminowe  

i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, utrzymanie przedmiotowych środków 

technicznych w dobrym stanie technicznym, gwarantującym sprawną pracę  

i ciągłość świadczenia usług w okresie określonym w umowie, 

5) wyposażenie własnych pracowników bezpośrednio realizujących przedmiot zamówienia (zbieranie 

odpadów, transport) w odzież ochronną z logo firmy oraz identyfikatory. 

5. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.). 

6. Wszystkie ceny w ofercie cenowej powinny być wyliczone do dwóch miejsc po przecinku (zasada 

zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. Ceny muszą 

być wyrażone w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.  
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8. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego 

oferta została poprawiona. 

9. Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 

ustawy, spowoduje odrzucenie oferty. 

 

ROZDZIAŁ XIV   Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował czterema następującymi 

kryteriami oceny ofert: 

1) Cena (C) – waga kryterium 60 % 

2) Mnożnik Wysokości Kar Umownych (M) – waga kryterium 15 % 

3) Okres Karencji W Zapłacie Kar Umownych (K) – waga kryterium 15 % 

4) Działania edukacyjno-promocyjne Wykonawcy – kolportaż ulotek (P) – waga kryterium 10 %  

2.  Ocena ofert zostanie dokonana odrębnie dla każdej z części zamówienia. Maksymalna liczba punktów 

możliwa do uzyskania w  danym kryterium równa jest określonej wadze kryterium wyrażonej w %. 

3. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 

 

1) Cena (C) – waga 60% 

 

      cena najniższa brutto* 

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

  cena oferty ocenianej brutto 

 
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

 

a. Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie łączna cena brutto podana 

przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym w zakresie danej Części zamówienia. 

b. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca 

poniesie w związku z realizacją danej Części przedmiotu zamówienia. 

c. Punkty uzyskane w kryterium cena zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po 

przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 
 

W kryterium „cena” oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 60 punktów. 

 

2) Mnożnik Wysokości Kar Umownych (M) – waga 15 % 

 

a. Podstawą przyznania punktów w kryterium „Mnożnik Wysokości Kar Umownych” będzie 

wyrażony liczbowo mnożnik przez który zostaną przemnożone określone we Wzorze 

Umowy wysokości kar umownych. Oferta Wykonawcy uzyska dodatkowe punkty jeśli 

Wykonawca zobowiąże się ponieść większą niż podstawowa dolegliwość – tj. zapłatę kar 

umownych w wysokościach określonych we Wzorze Umowy - w przypadku wystąpienia 

przesłanek do ich zapłaty przez Wykonawcę. Zapisy Umowy zawartej z Wykonawcą 

dotyczące wysokości kar umownych dla Wykonawcy będą wynikiem iloczynu mnożnika 

zaoferowanego przez Wykonawcę oraz wysokości kar umownych określonych pierwotnie 

we Wzorze Umowy. 

b. Punkty w tym kryterium będą przyznawane zgodnie z poniższym zestawieniem: 

 

 mnożnik kary umownej – 1,00 – 0 pkt 

 mnożnik kary umownej – 1,20 – 3 pkt 

 mnożnik kary umownej – 1,40 – 6 pkt 

 mnożnik kary umownej – 1,60 – 9 pkt 

 mnożnik kary umownej – 1,80 – 12 pkt 
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 mnożnik kary umownej – 2,00 – 15 pkt 

 

c. Wykonawca zobowiązany jest wskazać oferowany „Mnożnik Wysokości Kar 

Umownych” w Formularzu Ofertowym poprzez zakreślenie jednego z kwadratów. 

d. Określenie przez Wykonawcę „Mnożnika Wysokości Kar Umownych” więcej niż 

jednym wskazaniem lub brak wskazania go w ogóle (brak zaznaczenia lub 

zaznaczenie więcej niż jednego kwadratu) spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego 

domniemania, w celu obliczenia wartości punktowej oferty oraz ustalenia 

zobowiązania Wykonawcy, że Wykonawca zaoferował wartość minimalną, tj. 

mnożnik kary umownej – 1,00 - za co otrzyma 0 punktów. 

 

 

3) Okres Karencji W Zapłacie Kar Umownych (K) 

 

a. Podstawą przyznania punktów w kryterium „Okres Karencji W Zapłacie Kar Umownych” 

będzie wyspecyfikowany przez Wykonawcę, wyrażony w tygodniach okres, liczony od 

dnia 01.01.2020 r., w którym to okresie Zamawiający nie będzie uprawniony do naliczania 

kar umownych wskazanych w Umowie z Wykonawcą, z uwzględnieniem wyłączeń o 

których mowa w ppkt d. W przedmiotowym okresie Zamawiający ograniczy się do 

sporządzania notatek dotyczących wystąpienia sytuacji niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązań Wykonawcy Wynikających z Umowy. Oferta Wykonawcy uzyska 

dodatkowe punkty jeśli Wykonawca określi krótszy okres, w którym Zamawiający nie 

będzie uprawniony do naliczania tych kar umownych.  

b. W przypadku kar umownych dotyczących zwłoki lub opóźnienia Zamawiający jest 

uprawniony do naliczenia kary umownej za te dni zwłoki lub opóźnienia które przypadają 

po zakończeniu okresu karencji. 

c. Okres karencji pozostaje bez wpływu na przesłanki uzasadniające odstąpienie od Umowy 

przez Zamawiającego. 

d. Katalog kar umownych wyłączonych spod skutków trwania okresu karencji określono we 

Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ. 

e. Punkty w tym kryterium będą przyznawane zgodnie z poniższym zestawieniem: 

 

 okres karencji – 10 tygodni – 0 pkt 

 okres karencji – 8 tygodni – 3 pkt 

 okres karencji – 6 tygodni – 6 pkt 

 okres karencji – 4 tygodnie – 9 pkt 

 okres karencji – 2 tygodnie – 12 pkt 

 brak okresu karencji – 15 pkt 

 

f. Wykonawca zobowiązany jest wskazać oferowany „Okres Karencji W Zapłacie Kar 

Umownych” w Formularzu Ofertowym poprzez zakreślenie jednego z kwadratów. 

g. Określenie przez Wykonawcę „Okresu Karencji W Zapłacie Kar Umownych” więcej 

niż jednym wskazaniem lub brak wskazania go w ogóle (brak zaznaczenia lub 

zaznaczenie więcej niż jednego kwadratu) spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego 

domniemania, w celu obliczenia wartości punktowej oferty oraz ustalenia 

zobowiązania Wykonawcy, że Wykonawca zaoferował okres najdłuższy, tj. okres 

karencji – 10 tygodni - za co otrzyma 0 punktów. 

 

4) Działania edukacyjno-promocyjne Wykonawcy – kolportaż ulotek (P) 

 

a. Podstawą przyznania punktów w kryterium „Działania edukacyjno-promocyjne 

Wykonawcy – kolportaż ulotek” będzie określona przez Wykonawcę liczba akcji 

kolportażu ulotek przekazanych przez Zamawiającego, do których wykonania zobowiązuje 
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się Wykonawca w okresie trwania Umowy. Oferta Wykonawcy uzyska dodatkowe punkty 

jeśli Wykonawca określi większą liczbę akcji kolportażu ulotek do których wykonania się 

zobowiązuje.  

b. Zasady wykonania akcji kolportażu ulotek zostały określone w SOPZ stanowiącym 

Załącznik nr 1 do SIWZ.  
c. Punkty w tym kryterium będą przyznawane zgodnie z poniższym zestawieniem: 

 

 1 akcja kolportażu ulotek w okresie trwania Umowy – 0 pkt 

 2 akcje kolportażu ulotek w okresie trwania Umowy – 5 pkt 

 4 akcje kolportażu ulotek w okresie trwania Umowy – 10 pkt 

 

d. Wykonawca zobowiązany jest wskazać oferowane „Działania edukacyjno-promocyjne 

Wykonawcy – kolportaż ulotek” w Formularzu Ofertowym poprzez zakreślenie jednego z 

kwadratów. 

e. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania zaoferowanej przez siebie liczby akcji 

kolportażu ulotek przekazanych przez Zamawiającego – niezależnie od ilości Części na 

które złożył ofertę. 

f. Określenie przez Wykonawcę „Działań edukacyjno-promocyjnych Wykonawcy – 

kolportażu ulotek” więcej niż jednym wskazaniem lub brak wskazania go w ogóle 

(brak zaznaczenia lub zaznaczenie więcej niż jednego kwadratu) spowoduje przyjęcie 

przez Zamawiającego domniemania, w celu obliczenia wartości punktowej oferty 

oraz ustalenia zobowiązania Wykonawcy, że Wykonawca określił w ofercie, iż 

wykona 1 akcję kolportażu ulotek w okresie trwania Umowy - za co otrzyma 0 

punktów. 

 

4. Za najkorzystniejszą w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie we 

wszystkich kryteriach oceny ofert największą liczbę punktów wg wzoru:  

Ocena końcowa = C +  M + K + P 
5. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim 

wymaganiom zawartym w ustawie PZP, przedmiotowej SIWZ oraz zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o ww. kryteria. 

6. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny 

ofert, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeśli zostały złożone oferty o takiej samej 

cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym 

terminie ofert dodatkowych. 

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 
 

ROZDZIAŁ XV  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Zamawiający zawrze umowę (-y) w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą(-mi), którego(-

ych) oferta (-y) zostanie(-ą) uznana(-e) za najkorzystniejszą(-e) (w danej części zamówienia), w 

terminach określonych w art. 94 ustawy PZP. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed 

podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i 

formie określonej w Rozdziale XVI SIWZ. 

3. W przypadku wybrania oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

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

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania 
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ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o 

których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

6. Wybrany Wykonawca przed zawarciem Umowy będzie zobowiązany do dostarczenia 

Zamawiającemu następujących dokumentów: 

1) Wykazu pojazdów Wykonawcy służących do wykonywania przedmiotu Umowy zawierający 

informację o marce pojazdu, roku produkcji, normie emisji spalin oraz o rodzaju odpadów, do 

odbioru których pojazd jest przeznaczony wraz z podaniem numerów rejestracyjnych; 

2) Dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia (np. polisa ubezpieczeniowa) OC w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej związanej z realizacją przedmiotu zamówienia, na kwotę 

nie niższą niż 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy 00/100 złotych); 

3) Podpisanej Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie ze Wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ. 

UWAGA!  

W przypadku gdyby złożone przez Wykonawcę dokumenty lub zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy nie spełniały wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, w tym 

określonych we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ lub też wymagań 

wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub w ogóle nie zostały przedłożone/wniesione do 

wyznaczonego terminu zawarcia umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia/wniesienia 

tych dokumentów lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnych z wyżej 

przywołanymi wymaganiami, wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy 

niż 3 dni, pod rygorem uznania, iż Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego.  
 

ROZDZIAŁ XVI   Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

 

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej do 

dnia podpisania umowy, w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyć pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy.  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że zobowiązanie 

kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach 

ubezpieczeniowych, 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. 

4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający 

przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. 

5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, zamawiający 

zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek wykonawcy. 

6. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach. 

7. Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe 

wymagania: 

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie okoliczności związane z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem umowy (w tym kary umowne) bez potwierdzania tych okoliczności; 

2) wszelkie zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje warunków umowy lub przedmiotu zamówienia nie 

mogą zwalniać gwaranta z odpowiedzialności wynikającej z poręczenia lub gwarancji; 

3) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty 

zabezpieczenia; 

4) powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie; 

5) musi jednoznacznie określać termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji; 
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6) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego 

postępowania; 

7) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: ZWIĄZEK GMIN DOLNEJ ODRY, ul. 

Narciarska 57, 74-500 Chojna; 

8) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający 

wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu 

poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia; 

 UWAGA: Zamawiający wymaga aby podmioty te były dokładnie wskazane w treści 

poręczenia lub gwarancji. 

- Przed złożeniem poręczenia lub gwarancji Wykonawca uzyska od Zamawiającego akceptację 

jej treści. 

8. W trakcie realizacji umowy, wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia, na jedną lub 

kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy PZP, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i 

bez zmniejszenia jego wysokości. 

9. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

 

ROZDZIAŁ XVII    Podwykonawstwo 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). 

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

2. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz nazwy (firmy) tych podwykonawców. 

3. Wykonawca przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.   

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je  w stopniu nie mniejszym 

niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ XVIII   Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany 

 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym 

w ofercie. 

3. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 

zawartego w SIWZ, z zastrzeżeniem przepisu art. 144 ustawy PZP. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty 

w zakresie i na zasadach wskazanych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ. 

5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 

 

ROZDZIAŁ XIX  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

                                 postępowania o udzielenie zamówienia 

 

1. Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
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Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI 

ustawy PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 

ustawy PZP. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający 

jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy PZP, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 

2) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

4) odrzucenia oferty odwołującego; 

5) opisu przedmiotu zamówienia; 

6) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 

się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 

żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 

elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 

rodzaju podpisu. 

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 

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

użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

8. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy PZP. 

9. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminach przewidzianych do wniesienia odwołania 

poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje 

odwołanie, tj. ust. 4 ppkt 1-6. 

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oaz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. 

11. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. 

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi 

w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 

Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.  

13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w 

terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

14. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać 

oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie 

dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. 

 

 

ROZDZIAŁ XX  Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

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

że:  
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1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Gmin Dolnej Odry ul. Narciarska 

57, 74-500 Chojna. Obsługę Związku Gmin Dolnej Odry prowadzi Biuro Związku Gmin Dolnej 

Odry; 

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@zgdo.eu; 

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

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin 

położonych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie”, znak sprawy: 

ZGDO.272.1.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 

4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy Pzp;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

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

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

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

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

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

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

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

ROZDZIAŁ XXI  Spis załączników 

 

Załączniki do SIWZ: 

Załącznik nr 1: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) z załącznikami; 

Załącznik nr 2: Formularz Oferty; 

Załącznik nr 3: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w formacie *.*.xml 

(zamieszczono na stronie Zamawiającego) wraz z instrukcją dla Wykonawców 

dotycząca JEDZ; 

Załącznik nr 4:  Zobowiązanie Innego Podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów 

Wykonawcy; 

Załącznik nr 5: Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej; 

Załącznik nr 6: Oświadczenie dotyczące braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; 

Załącznik nr 7: Oświadczenie dotyczące braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu 

ubiegania się o zamówienie publiczne; 
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Załącznik nr 8: Wykaz usług; 

Załącznik nr 9: Wzór Umowy; 

Załącznik nr 10: Instrukcja użytkownika MiniPortal; 

Załącznik nr 11: Wzór Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres Wykonawcy:…………………………………………………………………………………………………………… 

 

REGON: ……………………………                NIP: ……………………………………….. 

 

Nr KRS/nazwa firmy pod którą Wykonawca figuruje w CEIDG: ……….………………………. 

 

Wykonawca należy do kategorii mikroprzedsiębiorstw lub małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP): TAK*/NIE* 

(do kategorii MŚP należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 

mln euro) 

 

Nr telefonu: ……………...................                  Nr faksu: …………………………………. 

 

Adres poczty elektronicznej: …………………………………………… 

 

Adres skrzynki ePUAP: ………………………………………………… 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

 usługę pn.: 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin 

położonych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie” 

 

1. Składam(-y) ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią SIWZ na następujących warunkach (wypełnić i załączyć stosownie do Części, na 

którą(-e) Wykonawca składa ofertę): 
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CZĘŚĆ I  

SEKTOR I 

Gminy: Boleszkowice, Cedynia, Moryń 
A. CENA: 

Zakres 

Cena 

jednostkowa 

netto 

za 1 Mg 

odpadów 

Podatek 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

za 1 Mg 

odpadów 

Szacowana ilość 

odpadów w 

okresie od 

01.01.2020 r. – 

31.12.2021 r. 

w Mg 

Wartość netto danego 

zakresu w okresie od 

01.01.2020 r. – 

31.12.2021 r. 

(iloraz komórki z kolumny 2 z 

komórką z kolumny 5) 

Wartość brutto danego 

zakresu w okresie od 

01.01.2020 r. – 

31.12.2021 r. 

(iloraz komórki z kolumny 4 z 

komórką z kolumny 5) 

1 2 3 4 5 6 7 

Odbiór, transport i 

zagospodarowanie z 

nieruchomości zamieszkałych, 

zmieszanych, niesegregowanych 

odpadów komunalnych, oraz 

pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych 

zgromadzonych w pojemnikach 

spełniających polskie normy PN-

EN 840 należących do właścicieli 

nieruchomości. 

 

   

4398,80 

  

SUMA 

    Łączna cena netto 

(suma wszystkich wierszy 

kolumny 6): 

 

 

 

Łączna cena brutto 

(suma wszystkich wierszy 

kolumny 7): 

 

 

 

Dane wskazane w kolumnie 5 stanowią wyłącznie dane szacunkowe, które mogą nie odzwierciedlać rzeczywistej ilości jaka docelowo może zostać odebrana od właścicieli 

nieruchomości w skali danej Części zamówienia. Szacunki opierają się przy tym na rzeczywistych danych o odebranych odpadach z terenu gmin ZGDO. Dane wskazane 

w kolumnie 5 nie mogą stanowić podstawy do roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego w związku z mniejszą bądź większą ilością określonych odpadów 

jaka rzeczywiście zostanie odebrana z terenu gmin ZGDO 
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CZĘŚĆ II  

SEKTOR II 

Gminy: Banie, Bielice, Lipiany 
A. CENA: 

Zakres 

Cena 

jednostkowa 

netto 

za 1 Mg 

odpadów 

Podatek 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

za 1 Mg 

odpadów 

Szacowana ilość 

odpadów w 

okresie od 

01.01.2020 r. – 

31.12.2021 r. 

w Mg 

Wartość netto danego 

zakresu w okresie od 

01.01.2020 r. – 

31.12.2021 r. 

(iloraz komórki z kolumny 2 z 

komórką z kolumny 5) 

Wartość brutto danego 

zakresu w okresie od 

01.01.2020 r. – 

31.12.2021 r. 

(iloraz komórki z kolumny 4 z 

komórką z kolumny 5) 

1 2 3 4 5 6 7 

Odbiór, transport i 

zagospodarowanie z 

nieruchomości zamieszkałych, 

zmieszanych, niesegregowanych 

odpadów komunalnych, oraz 

pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych 

zgromadzonych w pojemnikach 

spełniających polskie normy PN-

EN 840 należących do właścicieli 

nieruchomości. 

 

   

5102,70 

  

SUMA 

    Łączna cena netto 

(suma wszystkich wierszy 

kolumny 6): 

 

 

 

Łączna cena brutto 

(suma wszystkich wierszy 

kolumny 7): 

 

 

 

Dane wskazane w kolumnie 5 stanowią wyłącznie dane szacunkowe, które mogą nie odzwierciedlać rzeczywistej ilości jaka docelowo może zostać odebrana od właścicieli 

nieruchomości w skali danej Części zamówienia. Szacunki opierają się przy tym na rzeczywistych danych o odebranych odpadach z terenu gmin ZGDO. Dane wskazane 

w kolumnie 5 nie mogą stanowić podstawy do roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego w związku z mniejszą bądź większą ilością określonych odpadów 

jaka rzeczywiście zostanie odebrana z terenu gmin ZGDO 
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CZĘŚĆ III  

SEKTOR III 

Gminy: Stare Czarnowo, Warnice 
A. CENA: 

Zakres 

Cena 

jednostkowa 

netto 

za 1 Mg 

odpadów 

Podatek 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

za 1 Mg 

odpadów 

Szacowana ilość 

odpadów w 

okresie od 

01.01.2020 r. – 

31.12.2021 r. 

w Mg 

Wartość netto danego 

zakresu w okresie od 

01.01.2020 r. – 

31.12.2021 r. 

(iloraz komórki z kolumny 2 z 

komórką z kolumny 5) 

Wartość brutto danego 

zakresu w okresie od 

01.01.2020 r. – 

31.12.2021 r. 

(iloraz komórki z kolumny 4 z 

komórką z kolumny 5) 

1 2 3 4 5 6 7 

Odbiór, transport i 

zagospodarowanie z 

nieruchomości zamieszkałych, 

zmieszanych, niesegregowanych 

odpadów komunalnych, oraz 

pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych 

zgromadzonych w pojemnikach 

spełniających polskie normy PN-

EN 840 należących do właścicieli 

nieruchomości. 

 

   

2657,64 

  

SUMA 

    Łączna cena netto 

(suma wszystkich wierszy 

kolumny 6): 

 

 

 

Łączna cena brutto 

(suma wszystkich wierszy 

kolumny 7): 

 

 

 

Dane wskazane w kolumnie 5 stanowią wyłącznie dane szacunkowe, które mogą nie odzwierciedlać rzeczywistej ilości jaka docelowo może zostać odebrana od właścicieli 

nieruchomości w skali danej Części zamówienia. Szacunki opierają się przy tym na rzeczywistych danych o odebranych odpadach z terenu gmin ZGDO. Dane wskazane 

w kolumnie 5 nie mogą stanowić podstawy do roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego w związku z mniejszą bądź większą ilością określonych odpadów 

jaka rzeczywiście zostanie odebrana z terenu gmin ZGDO 
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CZĘŚĆ IV 

SEKTOR IV 

Gminy: Dolice, Marianowo 
A. CENA: 

Zakres 

Cena 

jednostkowa 

netto 

za 1 Mg 

odpadów 

Podatek 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

za 1 Mg 

odpadów 

Szacowana ilość 

odpadów w 

okresie od 

01.01.2020 r. – 

31.12.2021 r. 

w Mg 

Wartość netto danego 

zakresu w okresie od 

01.01.2020 r. – 

31.12.2021 r. 

(iloraz komórki z kolumny 2 z 

komórką z kolumny 5) 

Wartość brutto danego 

zakresu w okresie od 

01.01.2020 r. – 

31.12.2021 r. 

(iloraz komórki z kolumny 4 z 

komórką z kolumny 5) 

1 2 3 4 5 6 7 

Odbiór, transport i 

zagospodarowanie z 

nieruchomości zamieszkałych, 

zmieszanych, niesegregowanych 

odpadów komunalnych, oraz 

pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych 

zgromadzonych w pojemnikach 

spełniających polskie normy PN-

EN 840 należących do właścicieli 

nieruchomości. 

 

   

3337,97 

  

SUMA 

    Łączna cena netto 

(suma wszystkich wierszy 

kolumny 6): 

 

 

 

Łączna cena brutto 

(suma wszystkich wierszy 

kolumny 7): 

 

 

 

Dane wskazane w kolumnie 5 stanowią wyłącznie dane szacunkowe, które mogą nie odzwierciedlać rzeczywistej ilości jaka docelowo może zostać odebrana od właścicieli 

nieruchomości w skali danej Części zamówienia. Szacunki opierają się przy tym na rzeczywistych danych o odebranych odpadach z terenu gmin ZGDO. Dane wskazane 

w kolumnie 5 nie mogą stanowić podstawy do roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego w związku z mniejszą bądź większą ilością określonych odpadów 

jaka rzeczywiście zostanie odebrana z terenu gmin ZGDO 
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CZĘŚĆ V 

SEKTOR I 

Gminy: Boleszkowice, Cedynia, Moryń 
A. CENA: 

Zakres 

Cena 

jednostkowa 

netto 

za 1 Mg 

odpadów 

Podatek 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

za 1 Mg 

odpadów 

Szacowana ilość 

odpadów w 

okresie od 

01.01.2020 r. – 

31.12.2021 r. 

w Mg 

Wartość netto danego 

zakresu w okresie od 

01.01.2020 r. – 

31.12.2021 r. 

(iloraz komórki z kolumny 2 z 

komórką z kolumny 5) 

Wartość brutto danego 

zakresu w okresie od 

01.01.2020 r. – 

31.12.2021 r. 

(iloraz komórki z kolumny 4 z 

komórką z kolumny 5) 

1 2 3 4 5 6 7 

i. Odbiór, transport i 

zagospodarowanie z 

nieruchomości zamieszkałych 

odpadów komunalnych 

gromadzonych w sposób 

selektywny, w pojemnikach 

spełniających polskie normy 

PN-EN 840 należących do 

właścicieli nieruchomości w 

zabudowie wielorodzinnej  

oraz workach w zabudowie 

jednorodzinnej, obejmujących 

następujące frakcje: papier i 

tekturę, czasopisma, gazety, 

itp., w tym opakowania, szkło 

i odpady opakowaniowe ze 

szkła bezbarwnego i 

kolorowego, metal, tworzywa  

sztuczne, w tym opakowania 

oraz opakowania 

wielomateriałowe i typu 

tetrapak. 

i. Odbiór, transport i 

zagospodarowanie z 

nieruchomości zamieszkałych 

odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji, w 

tym bioodpadów i odpadów 

   

1221,82 
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zielonych gromadzonych w 

sposób selektywny, w 

pojemnikach spełniających 

polskie normy PN-EN 840 

należących do właścicieli 

nieruchomości, o pojemności 

do 240 l. 

ii. Odbiór, transport i 

zagospodarowanie odpadów 

komunalnych zebranych w 

sposób selektywny w workach 

dostarczonych przez 

Zamawiającego o kodzie 20 01 

32 z punktów 

aptecznych/przychodni 

wskazanych przez 

Zamawiającego. 

 

SUMA 

    Łączna cena netto 

(suma wszystkich wierszy 

kolumny 6): 

 

 

 

Łączna cena brutto 

(suma wszystkich wierszy 

kolumny 7): 

 

 

 

Dane wskazane w kolumnie 5 stanowią wyłącznie dane szacunkowe, które mogą nie odzwierciedlać rzeczywistej ilości jaka docelowo może zostać odebrana od właścicieli 

nieruchomości w skali danej Części zamówienia. Szacunki opierają się przy tym na rzeczywistych danych o odebranych odpadach z terenu gmin ZGDO. Dane wskazane 

w kolumnie 5 nie mogą stanowić podstawy do roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego w związku z mniejszą bądź większą ilością określonych odpadów 

jaka rzeczywiście zostanie odebrana z terenu gmin ZGDO 
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CZĘŚĆ VI 

SEKTOR II 

Gminy: Banie, Bielice, Lipiany 
A. CENA: 

Zakres 

Cena 

jednostkowa 

netto 

za 1 Mg 

odpadów 

Podatek 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

za 1 Mg 

odpadów 

Szacowana ilość 

odpadów w 

okresie od 

01.01.2020 r. – 

31.12.2021 r. 

w Mg 

Wartość netto danego 

zakresu w okresie od 

01.01.2020 r. – 

31.12.2021 r. 

(iloraz komórki z kolumny 2 z 

komórką z kolumny 5) 

Wartość brutto danego 

zakresu w okresie od 

01.01.2020 r. – 

31.12.2021 r. 

(iloraz komórki z kolumny 4 z 

komórką z kolumny 5) 

1 2 3 4 5 6 7 

a) Odbiór, transport i 

zagospodarowanie z 

nieruchomości zamieszkałych 

odpadów komunalnych 

gromadzonych w sposób 

selektywny, w pojemnikach 

spełniających polskie normy 

PN-EN 840 należących do 

właścicieli nieruchomości w 

zabudowie wielorodzinnej  

oraz workach w zabudowie 

jednorodzinnej, obejmujących 

następujące frakcje: papier i 

tekturę, czasopisma, gazety, 

itp., w tym opakowania, szkło 

i odpady opakowaniowe ze 

szkła bezbarwnego i 

kolorowego, metal, tworzywa  

sztuczne, w tym opakowania 

oraz opakowania 

wielomateriałowe i typu 

tetrapak. 

b) Odbiór, transport i 

zagospodarowanie z 

nieruchomości zamieszkałych 

odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji, w 

tym bioodpadów i odpadów 

   

1725,52 
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zielonych gromadzonych w 

sposób selektywny, w 

pojemnikach spełniających 

polskie normy PN-EN 840 

należących do właścicieli 

nieruchomości, o pojemności 

do 240 l. 

c) Odbiór, transport i 

zagospodarowanie odpadów 

komunalnych zebranych w 

sposób selektywny w workach 

dostarczonych przez 

Zamawiającego o kodzie 20 

01 32 z punktów 

aptecznych/przychodni 

wskazanych przez 

Zamawiającego. 

 

SUMA 

    Łączna cena netto 

(suma wszystkich wierszy 

kolumny 6): 

 

 

 

Łączna cena brutto 

(suma wszystkich wierszy 

kolumny 7): 

 

 

 

Dane wskazane w kolumnie 5 stanowią wyłącznie dane szacunkowe, które mogą nie odzwierciedlać rzeczywistej ilości jaka docelowo może zostać odebrana od właścicieli 

nieruchomości w skali danej Części zamówienia. Szacunki opierają się przy tym na rzeczywistych danych o odebranych odpadach z terenu gmin ZGDO. Dane wskazane 

w kolumnie 5 nie mogą stanowić podstawy do roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego w związku z mniejszą bądź większą ilością określonych odpadów 

jaka rzeczywiście zostanie odebrana z terenu gmin ZGDO 
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CZĘŚĆ VII 

SEKTOR III 

Gminy: Stare Czarnowo, Warnice 
A. CENA: 

Zakres 

Cena 

jednostkowa 

netto 

za 1 Mg 

odpadów 

Podatek 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

za 1 Mg 

odpadów 

Szacowana ilość 

odpadów w 

okresie od 

01.01.2020 r. – 

31.12.2021 r. 

w Mg 

Wartość netto danego 

zakresu w okresie od 

01.01.2020 r. – 

31.12.2021 r. 

(iloraz komórki z kolumny 2 z 

komórką z kolumny 5) 

Wartość brutto danego 

zakresu w okresie od 

01.01.2020 r. – 

31.12.2021 r. 

(iloraz komórki z kolumny 4 z 

komórką z kolumny 5) 

1 2 3 4 5 6 7 

a) Odbiór, transport i 

zagospodarowanie z 

nieruchomości zamieszkałych 

odpadów komunalnych 

gromadzonych w sposób 

selektywny, w pojemnikach 

spełniających polskie normy 

PN-EN 840 należących do 

właścicieli nieruchomości w 

zabudowie wielorodzinnej  

oraz workach w zabudowie 

jednorodzinnej, obejmujących 

następujące frakcje: papier i 

tekturę, czasopisma, gazety, 

itp., w tym opakowania, szkło 

i odpady opakowaniowe ze 

szkła bezbarwnego i 

kolorowego, metal, tworzywa  

sztuczne, w tym opakowania 

oraz opakowania 

wielomateriałowe i typu 

tetrapak. 

b) Odbiór, transport i 

zagospodarowanie z 

nieruchomości zamieszkałych 

odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji, w 

tym bioodpadów i odpadów 

   

860,92 
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zielonych gromadzonych w 

sposób selektywny, w 

pojemnikach spełniających 

polskie normy PN-EN 840 

należących do właścicieli 

nieruchomości, o pojemności 

do 240 l. 

c) Odbiór, transport i 

zagospodarowanie odpadów 

komunalnych zebranych w 

sposób selektywny w workach 

dostarczonych przez 

Zamawiającego o kodzie 20 01 

32 z punktów 

aptecznych/przychodni 

wskazanych przez 

Zamawiającego. 

 

SUMA 

    Łączna cena netto 

(suma wszystkich wierszy 

kolumny 6): 

 

 

 

Łączna cena brutto 

(suma wszystkich wierszy 

kolumny 7): 

 

 

 

Dane wskazane w kolumnie 5 stanowią wyłącznie dane szacunkowe, które mogą nie odzwierciedlać rzeczywistej ilości jaka docelowo może zostać odebrana od właścicieli 

nieruchomości w skali danej Części zamówienia. Szacunki opierają się przy tym na rzeczywistych danych o odebranych odpadach z terenu gmin ZGDO. Dane wskazane 

w kolumnie 5 nie mogą stanowić podstawy do roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego w związku z mniejszą bądź większą ilością określonych odpadów 

jaka rzeczywiście zostanie odebrana z terenu gmin ZGDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Znak sprawy: ZGDO.272.1.2019 

CZĘŚĆ VIII 

SEKTOR IV 

Gminy: Dolice, Marianowo 
A. CENA: 

Zakres 

Cena 

jednostkowa 

netto 

za 1 Mg 

odpadów 

Podatek 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

za 1 Mg 

odpadów 

Szacowana ilość 

odpadów w 

okresie od 

01.01.2020 r. – 

31.12.2021 r. 

w Mg 

Wartość netto danego 

zakresu w okresie od 

01.01.2020 r. – 

31.12.2021 r. 

(iloraz komórki z kolumny 2 z 

komórką z kolumny 5) 

Wartość brutto danego 

zakresu w okresie od 

01.01.2020 r. – 

31.12.2021 r. 

(iloraz komórki z kolumny 4 z 

komórką z kolumny 5) 

1 2 3 4 5 6 7 

a) Odbiór, transport i 

zagospodarowanie z 

nieruchomości zamieszkałych 

odpadów komunalnych 

gromadzonych w sposób 

selektywny, w pojemnikach 

spełniających polskie normy 

PN-EN 840 należących do 

właścicieli nieruchomości w 

zabudowie wielorodzinnej  

oraz workach w zabudowie 

jednorodzinnej, obejmujących 

następujące frakcje: papier i 

tekturę, czasopisma, gazety, 

itp., w tym opakowania, szkło 

i odpady opakowaniowe ze 

szkła bezbarwnego i 

kolorowego, metal, tworzywa  

sztuczne, w tym opakowania 

oraz opakowania 

wielomateriałowe i typu 

tetrapak. 

b) Odbiór, transport i 

zagospodarowanie z 

nieruchomości zamieszkałych 

odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji, w 

tym bioodpadów i odpadów 

   

1309,29 

  



 

Znak sprawy: ZGDO.272.1.2019 

zielonych gromadzonych w 

sposób selektywny, w 

pojemnikach spełniających 

polskie normy PN-EN 840 

należących do właścicieli 

nieruchomości, o pojemności 

do 240 l. 

c) Odbiór, transport i 

zagospodarowanie odpadów 

komunalnych zebranych w 

sposób selektywny w workach 

dostarczonych przez 

Zamawiającego o kodzie 20 01 

32 z punktów 

aptecznych/przychodni 

wskazanych przez 

Zamawiającego. 

d) Odbiór, transport i 

zagospodarowanie odpadów 

komunalnych gromadzonych 

w sposób selektywny w 

pojemnikach typu „dzwon” tj. 

z terenu gminy Marianowo 

przez Wykonawcę, który 

będzie realizował usługę 

odbioru i zagospodarowania 

odpadów segregowanych w 

granicach sektora IV 

obejmujących frakcje 

wskazane w ppkt a . 

SUMA 

    Łączna cena netto 

(suma wszystkich wierszy 

kolumny 6): 

 

 

 

Łączna cena brutto 

(suma wszystkich wierszy 

kolumny 7): 

 

 

 

Dane wskazane w kolumnie 5 stanowią wyłącznie dane szacunkowe, które mogą nie odzwierciedlać rzeczywistej ilości jaka docelowo może zostać odebrana od właścicieli 

nieruchomości w skali danej Części zamówienia. Szacunki opierają się przy tym na rzeczywistych danych o odebranych odpadach z terenu gmin ZGDO. Dane wskazane 

w kolumnie 5 nie mogą stanowić podstawy do roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego w związku z mniejszą bądź większą ilością określonych odpadów 

jaka rzeczywiście zostanie odebrana z terenu gmin ZGDO 

 

 



 

Znak sprawy: ZGDO.272.1.2019 

CZĘŚĆ IX  

SEKTOR I 

Gminy: Boleszkowice, Cedynia, Moryń 
A. CENA: 

Zakres 

Cena 

jednostkowa 

netto 

za 1 Mg 

odpadów 

Podatek 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

za 1 Mg 

odpadów 

Szacowana ilość 

odpadów w 

okresie od 

01.01.2020 r. – 

31.12.2021 r. 

w Mg 

Wartość netto danego 

zakresu w okresie od 

01.01.2020 r. – 

31.12.2021 r. 

(iloraz komórki z kolumny 2 z 

komórką z kolumny 5) 

Wartość brutto danego 

zakresu w okresie od 

01.01.2020 r. – 

31.12.2021 r. 

(iloraz komórki z kolumny 4 z 

komórką z kolumny 5) 

1 2 3 4 5 6 7 

Odbiór, transport i 

zagospodarowanie bezpośrednio z 

nieruchomości zamieszkałych 

odpadów komunalnych 

gromadzonych w sposób 

selektywny, obejmujący m.in. 

następujące frakcje:   

-meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, 

-przeterminowane leki i 

opakowania po lekach,  

- chemikalia i opakowania po 

chemikaliach w tym farb, 

rozpuszczalników, olejów 

odpadowych,  

- zużyte baterie i akumulatory, 

- zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny, 

- wszystkie rodzaje lamp 

żarowych, halogenowych, 

świetlówek, 

- zużyte opony, 

 

2 razy w roku według 

harmonogramu ustalonego 

pomiędzy ZGDO, a Wykonawcą, 

bezpośrednio z nieruchomości. 

   

720,30 

  



 

Znak sprawy: ZGDO.272.1.2019 

SUMA 

    Łączna cena netto 

(suma wszystkich wierszy 

kolumny 6): 

 

 

 

Łączna cena brutto 

(suma wszystkich wierszy 

kolumny 7): 

 

 

 

Dane wskazane w kolumnie 5 stanowią wyłącznie dane szacunkowe, które mogą nie odzwierciedlać rzeczywistej ilości jaka docelowo może zostać odebrana od właścicieli 

nieruchomości w skali danej Części zamówienia. Szacunki opierają się przy tym na rzeczywistych danych o odebranych odpadach z terenu gmin ZGDO. Dane wskazane 

w kolumnie 5 nie mogą stanowić podstawy do roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego w związku z mniejszą bądź większą ilością określonych odpadów 

jaka rzeczywiście zostanie odebrana z terenu gmin ZGDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Znak sprawy: ZGDO.272.1.2019 

CZĘŚĆ X  

SEKTOR II 

Gminy: Banie, Bielice, Lipiany 
A. CENA: 

Zakres 

Cena 

jednostkowa 

netto 

za 1 Mg 

odpadów 

Podatek 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

za 1 Mg 

odpadów 

Szacowana ilość 

odpadów w 

okresie od 

01.01.2020 r. – 

31.12.2021 r. 

w Mg 

Wartość netto danego 

zakresu w okresie od 

01.01.2020 r. – 

31.12.2021 r. 

(iloraz komórki z kolumny 2 z 

komórką z kolumny 5) 

Wartość brutto danego 

zakresu w okresie od 

01.01.2020 r. – 

31.12.2021 r. 

(iloraz komórki z kolumny 4 z 

komórką z kolumny 5) 

1 2 3 4 5 6 7 

Odbiór, transport i 

zagospodarowanie bezpośrednio z 

nieruchomości zamieszkałych 

odpadów komunalnych 

gromadzonych w sposób 

selektywny, obejmujący m.in. 

następujące frakcje:   

-meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, 

-przeterminowane leki i 

opakowania po lekach,  

- chemikalia i opakowania po 

chemikaliach w tym farb, 

rozpuszczalników, olejów 

odpadowych,  

- zużyte baterie i akumulatory, 

- zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny, 

- wszystkie rodzaje lamp 

żarowych, halogenowych, 

świetlówek, 

- zużyte opony, 

 

2 razy w roku według 

harmonogramu ustalonego 

pomiędzy ZGDO, a Wykonawcą, 

bezpośrednio z nieruchomości. 

   

513,88 

  



 

Znak sprawy: ZGDO.272.1.2019 

SUMA 

    Łączna cena netto 

(suma wszystkich wierszy 

kolumny 6): 

 

 

 

Łączna cena brutto 

(suma wszystkich wierszy 

kolumny 7): 

 

 

 

Dane wskazane w kolumnie 5 stanowią wyłącznie dane szacunkowe, które mogą nie odzwierciedlać rzeczywistej ilości jaka docelowo może zostać odebrana od właścicieli 

nieruchomości w skali danej Części zamówienia. Szacunki opierają się przy tym na rzeczywistych danych o odebranych odpadach z terenu gmin ZGDO. Dane wskazane 

w kolumnie 5 nie mogą stanowić podstawy do roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego w związku z mniejszą bądź większą ilością określonych odpadów 

jaka rzeczywiście zostanie odebrana z terenu gmin ZGDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Znak sprawy: ZGDO.272.1.2019 

CZĘŚĆ XI  

SEKTOR III 

Gminy: Stare Czarnowo, Warnice 
A. CENA: 

Zakres 

Cena 

jednostkowa 

netto 

za 1 Mg 

odpadów 

Podatek 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

za 1 Mg 

odpadów 

Szacowana ilość 

odpadów w 

okresie od 

01.01.2020 r. – 

31.12.2021 r. 

w Mg 

Wartość netto danego 

zakresu w okresie od 

01.01.2020 r. – 

31.12.2021 r. 

(iloraz komórki z kolumny 2 z 

komórką z kolumny 5) 

Wartość brutto danego 

zakresu w okresie od 

01.01.2020 r. – 

31.12.2021 r. 

(iloraz komórki z kolumny 4 z 

komórką z kolumny 5) 

1 2 3 4 5 6 7 

Odbiór, transport i 

zagospodarowanie bezpośrednio z 

nieruchomości zamieszkałych 

odpadów komunalnych 

gromadzonych w sposób 

selektywny, obejmujący m.in. 

następujące frakcje:   

-meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, 

-przeterminowane leki i 

opakowania po lekach,  

- chemikalia i opakowania po 

chemikaliach w tym farb, 

rozpuszczalników, olejów 

odpadowych,  

- zużyte baterie i akumulatory, 

- zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny, 

- wszystkie rodzaje lamp 

żarowych, halogenowych, 

świetlówek, 

- zużyte opony, 

 

2 razy w roku według 

harmonogramu ustalonego 

pomiędzy ZGDO, a Wykonawcą, 

bezpośrednio z nieruchomości. 

   

294,48 

  



 

Znak sprawy: ZGDO.272.1.2019 

SUMA 

    Łączna cena netto 

(suma wszystkich wierszy 

kolumny 6): 

 

 

 

Łączna cena brutto 

(suma wszystkich wierszy 

kolumny 7): 

 

 

 

Dane wskazane w kolumnie 5 stanowią wyłącznie dane szacunkowe, które mogą nie odzwierciedlać rzeczywistej ilości jaka docelowo może zostać odebrana od właścicieli 

nieruchomości w skali danej Części zamówienia. Szacunki opierają się przy tym na rzeczywistych danych o odebranych odpadach z terenu gmin ZGDO. Dane wskazane 

w kolumnie 5 nie mogą stanowić podstawy do roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego w związku z mniejszą bądź większą ilością określonych odpadów 

jaka rzeczywiście zostanie odebrana z terenu gmin ZGDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Znak sprawy: ZGDO.272.1.2019 

CZĘŚĆ XII 

SEKTOR IV 

Gminy: Dolice, Marianowo 
A. CENA: 

Zakres 

Cena 

jednostkowa 

netto 

za 1 Mg 

odpadów 

Podatek 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

za 1 Mg 

odpadów 

Szacowana ilość 

odpadów w 

okresie od 

01.01.2020 r. – 

31.12.2021 r. 

w Mg 

Wartość netto danego 

zakresu w okresie od 

01.01.2020 r. – 

31.12.2021 r. 

(iloraz komórki z kolumny 2 z 

komórką z kolumny 5) 

Wartość brutto danego 

zakresu w okresie od 

01.01.2020 r. – 

31.12.2021 r. 

(iloraz komórki z kolumny 4 z 

komórką z kolumny 5) 

1 2 3 4 5 6 7 

Odbiór, transport i 

zagospodarowanie bezpośrednio z 

nieruchomości zamieszkałych 

odpadów komunalnych 

gromadzonych w sposób 

selektywny, obejmujący m.in. 

następujące frakcje:   

-meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, 

-przeterminowane leki i 

opakowania po lekach,  

- chemikalia i opakowania po 

chemikaliach w tym farb, 

rozpuszczalników, olejów 

odpadowych,  

- zużyte baterie i akumulatory, 

- zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny, 

- wszystkie rodzaje lamp 

żarowych, halogenowych, 

świetlówek, 

- zużyte opony, 

 

2 razy w roku według 

harmonogramu ustalonego 

pomiędzy ZGDO, a Wykonawcą, 

bezpośrednio z nieruchomości. 

   

492,83 

  



 

Znak sprawy: ZGDO.272.1.2019 

SUMA 

    Łączna cena netto 

(suma wszystkich wierszy 

kolumny 6): 

 

 

 

Łączna cena brutto 

(suma wszystkich wierszy 

kolumny 7): 

 

 

 

Dane wskazane w kolumnie 5 stanowią wyłącznie dane szacunkowe, które mogą nie odzwierciedlać rzeczywistej ilości jaka docelowo może zostać odebrana od właścicieli 

nieruchomości w skali danej Części zamówienia. Szacunki opierają się przy tym na rzeczywistych danych o odebranych odpadach z terenu gmin ZGDO. Dane wskazane 

w kolumnie 5 nie mogą stanowić podstawy do roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego w związku z mniejszą bądź większą ilością określonych odpadów 

jaka rzeczywiście zostanie odebrana z terenu gmin ZGDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Znak sprawy: ZGDO.272.1.2019 

B. MNOŻNIK WYSOKOŚCI KAR UMOWNYCH: 

□ mnożnik kary umownej – 1,00 

□ mnożnik kary umownej – 1,20 

□ mnożnik kary umownej – 1,40 

□ mnożnik kary umownej – 1,60 

□ mnożnik kary umownej – 1,80 

□ mnożnik kary umownej – 2,00 

(należy zakreślić tylko jeden z kwadratów) 

 

C. OKRES KARENCJI W ZAPŁACIE KAR UMOWNYCH: 

□ okres karencji – 10 tygodni 

□ okres karencji – 8 tygodni 

□ okres karencji – 6 tygodni 

□ okres karencji – 4 tygodnie 

□ okres karencji – 2 tygodnie 

□ brak okresu karencji  

(należy zakreślić tylko jeden z kwadratów) 

 

D. DZIAŁANIA EDUKACYJNO-PROMOCYJNE WYKONAWCY – KOLPORTAŻ ULOTEK 

□ 1 akcja kolportażu ulotek w okresie trwania Umowy  

□ 2 akcje kolportażu ulotek w okresie trwania Umowy 

□ 4 akcje kolportażu ulotek w okresie trwania Umowy 

(należy zakreślić tylko jeden z kwadratów) 

 

 

 



 

Znak sprawy: ZGDO.272.1.2019 

2. Oświadczam(-y), że po uprzednim zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną dalej „SIWZ”) uznaję(-my) się za 

związanego(-ych) określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

3. Oświadczam(-y), że Przedmiot Zamówienia zrealizuję (-my) w terminach zgodnych z zapisami SIWZ. 

4.*Oświadczam(-y), że powierzę(-my) podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia: 
 

NAZWA I ADRES 

PODWYKONAWCY 

ZAKRES POWIERZANYCH PRAC 

(CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA) 

OSOBY DO 

KONTAKTU 

   

   

 

5. *Oświadczam(-y), że informacje i dokumenty zawarte w ofercie w następujących miejscach: ………………………… stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym celu przedkładam(-y) stosowne pismo, wykazujące, iż zastrzeżone 

przez Wykonawcę informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

6. Oświadczam(-y), że zapoznaliśmy się ze Wzorem Umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ, i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej 

oferty do zawarcia umów zgodnych z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

7. Oświadczam(-y), że jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 

8. Oświadczam(-y), pod rygorem wykluczenia z postępowania, iż wszystkie informacje zamieszczone w naszej ofercie i załącznikach do oferty są 

prawdziwe. 

9. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest:  

……………………………………… - …………………………………………… 

                 (imię i nazwisko)                                                   (funkcja; stanowisko) 

e-mail: ………………... 

tel.: …………………… 

faks: ………………….. 

10. Na ofertę składają się: 

1) …………………… 

2) …………………… 

3) …………………… 

4) ……………………        

 

 *wypełnić jeśli dotyczy; przekreślić gdy nie dotyczy 

                                                        



 

Znak sprawy: ZGDO.272.1.2019 

11. Oświadczam(y), że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 
1)  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

*  W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, 

stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

       

                [...…………………………………………………………..] 
                                                                                                                          (data oraz podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę / osoby wskazane w dokumencie, 

uprawnioną /uprawnione do występowania  w obrocie  

                                                                                              prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu) 
 



 

Znak sprawy: ZGDO.272.1.2019 
 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

Instrukcja dla Wykonawców dotycząca JEDZ (ESPD) 

 

W celu zaimportowania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD) oraz jego 

wypełnienia, należy wykonać poniższe kroki: 

1. Plik „Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD)” w formacie *.xml należy pobrać ze strony 

internetowej Zamawiającego i zapisać na dysku swojego komputera lub urządzeniu zewnętrznym. 

2. Elektroniczne narzędzie do wypełniania ESPD znajduje się pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/ 

3. Po załadowaniu strony internetowej należy wybrać „język”, np. Polski. 

4. Następnie  zaznaczamy kolejno następujące opcje: 

a) Kim jesteś - „Jestem wykonawcą”; 

b) Co chcesz zrobić – „zaimportować ESPD”. 

5. Kolejnym krokiem jest załadowanie pobranego i zapisanego wcześniej pliku w formacie *.xml, o 

którym mowa w pkt 1. 

6. Należy wybrać Państwo, w którym Wykonawca ma siedzibę, np. Polska i kliknąć „Dalej”. 

7. Wykonawca wypełnia ESPD zgodnie ze wzorem elektronicznego formularza, z zastrzeżeniem 

poniższych uwag: 

a) W Części II Sekcji D ESPD (Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności 

wykonawca nie polega) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim 

podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje 

ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca 

nie jest zobowiązany do przedstawiania w odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych JEDZ, 

zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III. 

b) W Części IV Zamawiający żąda jedynie Ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów 

kwalifikacji, bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D. 

c) Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić niewypełnioną. 

8. Kompletny ESPD należy podpisać podpisem elektronicznym zgodnie z reprezentacją oraz dołączyć do 

oferty. 

9. W związku z faktem, że wypełniony przez Wykonawcę formularz nie jest przechowywany w pamięci 

systemu, Zamawiający zaleca pobrać i zapisać wypełniony ESPD na dysku swojego komputera lub 

urządzeniu zewnętrznym. Pozwoli to na ewentualną korektę formularza bez konieczności wypełniania 

go od początku.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://espd.uzp.gov.pl/
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

Zobowiązanie Innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy  

 

Nazwa Innego Podmiotu: ………………………………………………………………………… 

 

Adres Innego Podmiotu:………………………………………………………………………….. 

 

Nr KRS lub nazwa firmy pod którą Inny podmiot figuruje w CEIDG: 

……………………………………………………………………………. 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

 usługę pn.: 

 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych na terenie gmin położonych na terenie Związku Gmin 

Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie” 

1. Oświadczam(-y), że zobowiązuje(-my) się do oddania Wykonawcy: 

 

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………… 

 

Adres Wykonawcy:………………………………………………………………………….. 

 

do dyspozycji niezbędne zasoby do realizacji przedmiotowego zamówienia w zakresie: 

  

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

 

Powyższe zasoby zostaną udostępnione na poniższych warunkach: 

 

a) zakres udostępnianych Wykonawcy zasobów naszego podmiotu: 

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

 

b) sposób wykorzystania naszych zasobów przy wykonywaniu zamówienia publicznego 

…………………………………………………………………………………………. 

 

c)   zakres i okres udziału naszego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego 

………………………………………………………………………………………….. 

 

d) charakter stosunku jaki będzie nas łączył z Wykonawcą (w przypadku polegania na 

zdolnościach dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, podmiot 

udostępniający swoje zasoby jest zobowiązany do realizacji robót budowlanych lub usług, do 

których zdolności te są wymagane)     

………………………………………………………………………………………… 

 

2. Oświadczam(-y), że na dzień składania ofert nie podlegam(-y) wykluczeniu z postępowania o 

udzielenie zamówienia na podstawie: 
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1) Art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

2) Art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

3. Oświadczam(-y), że na dzień składania ofert spełniam(-y) warunki udziału w postępowaniu, w 

zakresie, w jakim udostępniam(-y) zasoby Wykonawcy. 

 

                [...…………………………………………………………..] 
                                                                                (data oraz podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę / 

osoby wskazane w dokumencie, uprawnioną /uprawnione do występowania  w obrocie  
                                                                                              prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu) 



 

Znak sprawy: ZGDO.272.1.2019 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

(złożyć w przepisanym terminie – vide Rozdział VII ust. 9 SIWZ) 

 

Oświadczenie dotyczące przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  

 

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………… 

 

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………….. 

 

w nawiązaniu do złożonej przez nas, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego, oferty na usługę pn.: 

 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych na terenie gmin położonych na terenie Związku Gmin 

Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie” 

1. Oświadczam(-y), że nie należę(-my) z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę lub ofertę 

częściową w niniejszym postępowaniu, do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

 

 

[...…………………………………………………………..] 
                                                                                (data oraz podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę / 

osoby wskazane w dokumencie, uprawnioną /uprawnione do występowania  w obrocie  
                                                                                              prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu) 

 

 

2. Oświadczam(-y), że wraz z Wykonawcą: ………………………………….. należę(-my) do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych. 

 

Jednocześnie wraz z oświadczeniem składam(-y)/nie składam(-y)* dokumenty bądź informacje 

potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu. 
 

 

[...…………………………………………………………..] 
                                                                                (data oraz podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę / 

osoby wskazane w dokumencie, uprawnioną /uprawnione do występowania  w obrocie  
                                                                                              prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu) 

 

 * niepotrzebne skreślić 

UWAGI: 

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa 

odrębne oświadczenie. 
2. Należy wypełnić pkt 1 albo pkt 2.
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

(złożyć na wezwanie Zamawiającego – vide Rozdział VII ust. 10 pkt 8 SIWZ) 

       

Oświadczenie dotyczące braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne  

 

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………… 

 

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………….. 

 

w nawiązaniu do złożonej przez nas, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego, oferty na usługę pn.: 

 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych na terenie gmin położonych na terenie Związku Gmin 

Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie” 

1. Oświadczam(-y), że wobec podmiotu, który reprezentuję(-my) nie został wydany prawomocny wyrok 

sądu lub ostateczna decyzja administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

  

[...…………………………………………………………..] 
                                                                                (data oraz podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę / 

osoby wskazane w dokumencie, uprawnioną /uprawnione do występowania  w obrocie  

                                                                                              prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu) 
 

 

2. Oświadczam(-y), że wobec podmiotu, który reprezentuję(-my) został wydany prawomocny wyrok sądu 

lub ostateczna decyzja administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

 

Jednocześnie wraz z oświadczeniem składam(-y) dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w 

sprawie spłat tych należności. 

  

[...…………………………………………………………..] 
                                                                                (data oraz podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę / 

osoby wskazane w dokumencie, uprawnioną /uprawnione do występowania  w obrocie  
                                                                                              prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu) 

 

   

UWAGI: 

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa 

odrębne oświadczenie. 

2. Należy wypełnić pkt 1 albo pkt 2. 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

(złożyć na wezwanie Zamawiającego – vide Rozdział VII ust. 10 pkt 9 SIWZ)  

       

Oświadczenie dotyczące braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego 

 zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne 

 

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………… 

 

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………….. 

 

 

w nawiązaniu do złożonej przez nas, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego, oferty na usługę pn.: 

 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych na terenie gmin położonych na terenie Związku Gmin 

Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie” 

  

Oświadczam(-y), że wobec podmiotu, który reprezentuję(-my) nie zostało wydane, tytułem środka 

zapobiegawczego, orzeczenie o zakazie ubiegania się o zamówienia publiczne. 

  

[...…………………………………………………………..] 
                                                                                (data oraz podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę / 

osoby wskazane w dokumencie, uprawnioną /uprawnione do występowania  w obrocie  

                                                                                              prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu) 
 

 

   

UWAGI: 

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa 

odrębne oświadczenie. 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

 (złożyć na wezwanie Zamawiającego – vide Rozdział VII ust. 10 pkt 4 SIWZ) 

 

       

Wykaz usług 

 

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

w nawiązaniu do złożonej przez nas, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, oferty na usługę pn.: 

 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin 

położonych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie” 

Przedstawiam(-y) następujące informacje: 

 

L.p. 
Przedmiot usługi 

(dla potwierdzenia spełnienia warunku, określonego w Rozdziale VI ust 1 

pkt 2 ppkt c) Warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy) 

 

Wartość 

 

Daty wykonania Podmiot zlecający Inny podmiot* 
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* wypełnić jeżeli dotyczy; Należy wpisać nazwę Innego podmiotu jedynie w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolności zawodowej (doświadczeniu zawodowym) innego 

podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

 

Do przedstawionego wykazu należy dołączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o 

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych są wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. 

 

                [...…………………………………………………………..] 
                                                                                                                          (data oraz podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę / osoby wskazane w dokumencie, 

uprawnioną /uprawnione do występowania  w obrocie  

                                                                                              prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu) 
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Załącznik nr 9 do SIWZ 

WZÓR 

UMOWA Nr …………….. 

 

 

zawarta w Chojnie, w dniu ……………………………….., pomiędzy :  

 

Związkiem Gmin Dolnej Odry w Chojnie ul. Narciarska 57, reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………….. 

 

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

 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

 

a 

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

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

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

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

zwaną/ym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

łącznie zwanych „Stronami” a każde z osobna „Stroną” 

 

W rezultacie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór                                   

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin położonych 

na terenie Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie”, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego (dalej: „Przetarg”), o którym mowa w art. 10 ust. 1 i art. 39-46 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm. – zwanej dalej „PZP”),                    

i dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej, została zawarta umowa (dalej: 

„Umowa”) następującej treści: 

 

§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie „Odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin położonych na terenie 

Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie” (dalej: „Przedmiot Umowy”), w Części (I, II, III, 

IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII – wypełnić stosownie do Części).  

2. Szczegółowy zakres rzeczowy czynności składających się na Przedmiot Umowy oraz zakres 

terytorialny wykonywania Przedmiotu Umowy określony został w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin położonych na terenie 

Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie”, w szczególności w Załączniku nr 1 – 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

3. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty: 

1) Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z Załącznikami od 1 do 3, 

2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy, 

3) Załącznik nr 3 – Wykaz pojazdów Wykonawcy służących do wykonywania przedmiotu Umowy 

zawierający informację o marce pojazdu, roku produkcji, normie emisji spalin oraz o rodzaju 



Znak sprawy: ZGDO.272.1.2019 

 

Strona 61 z 77 
 

odpadów, do odbioru których pojazd jest przeznaczony wraz z podaniem numerów 

rejestracyjnych 

4) Załącznik nr 4 – Umowa powierzenia danych osobowych. 

4. Nagłówki umieszczone w tekście niniejszej Umowy mają charakter informacyjny i nie mają wpływu 

na interpretację jej zapisów. 

 

§ 2. 

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia jej zawarcia do dnia 31.12.2021 r., z zastrzeżeniem ust. 2 i 

3. 

2. Wykonawca rozpocznie świadczenie usługi od dnia 01.01.2020 r. 

3. W terminie od dnia zawarcia Umowy do dnia 31.12.2019 r. Wykonawca przygotuje się do 

prawidłowej realizacji Umowy. Za okres do dnia 31.12.2019 r. Wykonawcy nie przysługuje 

wynagrodzenie.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa w § 8 

ust. 6 za grudzień 2021 roku w terminie do dnia 10 stycznia 2022 roku. 

 

§ 3. 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę oraz uprawnienia, potencjał techniczny               

i osobowy oraz bazę magazynowo - transportową niezbędne do należytego, terminowego                          

i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, z zachowaniem 

profesjonalnego charakteru świadczonych przez Wykonawcę usług, a w szczególności: 

1) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości na terenie gmin wchodzących w skład Związku Gmin Dolnej Odry, o 

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

gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.); 

2) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i 

gospodarujących odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 

r. poz. 701); 

3) zezwolenie na przetwarzanie odpadów albo zbieranie i przetwarzanie odpadów;/*lub w przypadku 

nieposiadania zezwolenia na przetwarzanie odpadów – umowę(lub porozumienie) z podmiotem 

posiadającym zezwolenie na przetwarzanie odpadów - o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701.); 

4) wymaganą ilość oraz rodzaj środków transportu niezbędnych do realizacji przedmiotu niniejszej 

Umowy, spełniających wymagania Dyrektywy 98/69/EC, a każdy z tych środków transportu 

wyposażony jest w system monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego, 

umożliwiający stałe monitorowanie tras ich przejazdu oraz pracy. 

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

niniejszej Umowy. 

3. Szczegółowy wykaz pojazdów Wykonawcy służących do wykonywania przedmiotu Umowy 

zawierający informację o marce pojazdu, roku produkcji, normie emisji spalin oraz o rodzaju 

odpadów, do odbioru których pojazd jest przeznaczony wraz z podaniem numerów rejestracyjnych 

stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 

 

/*niepotrzebne skreślić 

§ 4. 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

Realizując przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się do : 
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1) wykonania przedmiotu Umowy z zachowaniem należytej staranności wymaganej od profesjonalisty 

oraz zgodnie z obowiązującymi w czasie realizacji przedmiotu Umowy przepisami prawa,                          

w szczególności: 

- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396), 

- ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701), 

- ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. 

poz.1454), 

- regulaminami utrzymania czystości i porządku na terenie Gmin wchodzących w skład ZGDO 

obowiązującymi od 1 stycznia 2020 r., 

  - uchwałą Nr XVIII/322/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 grudnia 2016 r.                                

w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 

2016-2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2028 oraz postanowieniami Planu 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016 – 2022 z 

uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2028, 

2) wykonania wszystkich obowiązków opisanych w Załączniku nr 1 Umowy w sposób tam                      

określony, zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego Harmonogramem wywozu odpadów 

komunalnych, 

3) wyznaczenia osoby Koordynatora Umowy, z którym Zamawiający będzie mógł się kontaktować 

bezpośrednio w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.15 do godziny 15.15. 

Koordynator Umowy odpowiedzialny będzie za kontakty z Przedstawicielem Zamawiającego w 

sprawach związanych z wykonywaniem postanowień niniejszej Umowy, 

4) niezwłocznego przekazywania informacji dotyczących realizacji Umowy, na każde żądanie 

Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania żądania, 

5) terminowego sporządzania i przekazywania Zamawiającemu miesięcznych sprawozdań                              

z wykonania przedmiotu Umowy, zawierających informacje wskazane w Umowie i Załączniku nr 1 

do Umowy, 

6) przestrzegania poufności informacji lub danych pozyskanych w związku z 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, 

7) posiadania ważnej przez cały okres realizacji niniejszej umowy polisy ubezpieczeniowej od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z realizacją 

przedmiotu Umowy, na kwotę nie niższą niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy 00/100 

złotych). 

W przypadku, gdy okres ubezpieczenia umowy ubezpieczenia zawartej przez Wykonawcę jest 

krótszy niż okres realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do kontynuacji umowy 

ubezpieczenia na warunkach tożsamych lub nie mniej korzystnych niż dotychczasowa umowa 

ubezpieczenia, na kwotę nie niższą niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy 00/100 złotych). W 

takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć nową umowę z Ubezpieczycielem i 

przedłożyć Zamawiającemu kopię nowo zawartej umowy ubezpieczenia lub polisy 

ubezpieczeniowej, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, w terminie 3 dni roboczych od daty 

wygaśnięcia poprzednio obowiązującej umowy ubezpieczenia, 

8) zawarcia nowej  umowy (lub porozumienia), o której mowa w  § 3 ust. 1 pkt 3, oraz przekazania 

Zamawiającemu jej  kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w terminie 21 dni 

kalendarzowych od daty wygaśnięcia bądź rozwiązania umowy (porozumienia) w trakcie okresu 

realizacji niniejszej Umowy,*  

9) do przedłożenia Zamawiającemu potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii umowy 

(porozumienia), o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 Umowy, w terminie 7 dni roboczych od daty 

zawarcia niniejszej Umowy,* 

10) do używania umytych i dezynfekowanych oraz sprawnych technicznie pojazdów specjalistycznych              

o parametrach technicznych wraz z wyposażeniem szczegółowo opisanym w Załączniku nr 1 do 
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niniejszej Umowy, w ilości i w okresie tam wskazanym, gwarantujących terminowe, stałe, 

bezawaryjne wykonanie przedmiotu Umowy, 

11) do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu celem akceptacji Harmonogramu odbiorów  odpadów  

komunalnych, 

12) udzielenia Zamawiającemu dwóch dostępów do systemu monitorującego i lokalizującego pojazdy 

Wykonawcy w ilości i zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale V część A ust. 9, część B 

ust. 9 i część C ust. 9 Załącznika nr 1 do Umowy. 

13) do przeszkolenia 2 osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi oprogramowania 

systemu monitorującego i lokalizującego, o którym mowa w pkt. 12; szkolenie winno się odbyć w 

siedzibie Zamawiającego. 

/*jeżeli dotyczy 

§  5. 

UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. Zamawiający uprawniony jest przez okres realizacji postanowień niniejszej umowy do: 

1) nadzoru oraz dokonywania kontroli sposobu wykonywania przez Wykonawcę postanowień 

niniejszej Umowy, 

2) żądania od Wykonawcy przedstawienia dokumentów lub informacji dotyczących lub związanych 

z wykonywaniem przedmiotu niniejszej Umowy, w tym dokumentów potwierdzających ważenie 

oraz zagospodarowanie odebranych przez Wykonawcę odpadów, 

3) posiadania dostępu do systemu monitorowania lokalizacji i pracy pojazdów, o którym mowa w § 

3 ust. 1 pkt 4 Umowy. 

2. W przypadku wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy przez Wykonawcę z udziałem 

podwykonawców informacje lub dane opisane w ust. 1 pkt 2), odnoszące się do usług świadczonych 

przez podwykonawców Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub bezpośrednio od 

podwykonawców. 

3. 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 przeprowadzenia. Zamawiający zobowiązany 

jest do przeprowadzania kontroli w sposób nieutrudniający wykonywaniu przez Wykonawcę lub 

podwykonawców przedmiotu Umowy z wyłączeniem kontroli pracy pojazdu w szczególności w 

zakresie rodzaju odpadów zgromadzonych na pojeździe podczas realizacji usługi odbioru i transportu 

4. 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, jak również spełnianiem przez 

Wykonawcę lub podwykonawców wymogów opisanych w § 3-4 i § 17 Umowy, w terminie i w 

sposób określony przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający wyznaczy Przedstawiciela, z którym Wykonawca będzie mógł się kontaktować 

bezpośrednio w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.15 do godziny 15.15. 

Przedstawiciel Zamawiającego odpowiedzialny będzie za nadzorowanie i koordynowanie 

wykonywania przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy.  

 

§ 6. 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Zamawiający w trakcie realizacji postanowień niniejszej Umowy zobowiązuje się do bieżącej i stałej 

współpracy z Wykonawcą oraz wyznaczonym przez niego Koordynatorem Umowy, w celu zapewnienia 

wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, w szczególności do: 

1) współpracy z Wykonawcą przy akceptacji Harmonogramu wywozu odpadów komunalnych, 

2) odbioru miesięcznych sprawozdań oraz innych informacji przekazywanych przez Wykonawcę            

w związku z realizacją przedmiotu Umowy, 

3) terminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w okolicznościach uzasadniających jego wypłatę, 
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4) umieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego zaakceptowanego przez Zamawiającego 

harmonogramu odbioru przez Wykonawcę odpadów. Zamawiający zobowiązany jest do wykonania 

obowiązku opisanego w zdaniu pierwszym najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty 

zaakceptowania harmonogramu, 

5) przekazania Wykonawcy szczegółowego wykazu adresów nieruchomości objętych umową odbioru 

odpadów, 

6) przekazywania Wykonawcy drogą elektroniczną informacji niezbędnych dla prawidłowego 

wykonywania Umowy, w szczególności informowania na bieżąco o zmianach w liczbie i w 

lokalizacji nieruchomości objętych obowiązkiem odbierania odpadów oraz aktualizowania 

szczegółowego wykazu punktów odbioru przekazywania innych informacji wskazanych w rozdziale 

IV Załącznika nr 1 do Umowy. 

 

§ 7. 

WYMAGANE POZIOMY RECYKLINGU 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia na terenie gmin wchodzących w skład ZGDO, poziomu 

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych składających się z 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, określonego w przepisach ustawy z dnia 13 września 

1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2018r. poz. 1454 ze zm.) z 

zastrzeżeniem, że poziom będzie obliczony na podstawie wzoru określonego w Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 

2016r. poz. 2167).  

2. Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia na terenie gmin wchodzących w skład ZGDO, w 

odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych, poziomu ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, określonego w 

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

2018r. poz. 1454 ze zm.),z zastrzeżeniem, że poziom będzie obliczany na podstawie wzoru 

określonego w  Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie poziomów 

ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017r. 

poz. 2412) 

3. Weryfikacja wykonania przez Wykonawcę obowiązku opisanego w ust. 1 - 2 dokonana zostanie 

przez Zamawiającego na podstawie sprawozdań rocznych, o których mowa w art. 9n ust. 1 ustawy z  

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz.1454), 

 

§ 8. 

WYNAGRODZENIE 

 

1. Strony zgodnie postanawiają, iż określona przez Wykonawcę w Ofercie maksymalna wartość 

wynagrodzenia ofertowego za wykonanie całości przedmiotu Umowy w kwocie 

………………………….. (słownie: …………………………………….) złotych brutto, została 

określona jako iloczyn szacunkowej ilości odpadów komunalnych wskazanych przez Zamawiającego 

oraz wskazanych przez Wykonawcę w Ofercie cen jednostkowych. 

2. Strony zgodnie oświadczają, iż świadome są tego, iż rzeczywiste ilości odebranych                                            

i zagospodarowanych na podstawie niniejszej Umowy odpadów mogą różnić się od szacunkowej 

ilości odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1. W związku z powyższym Zamawiający 

zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie odebrane i zagospodarowane               

w ramach realizacji postanowień Umowy ilości odpadów stanowiących przedmiot niniejszej Umowy 

w kwocie: 

1) dla SEKTORA I: 

a) ……………………… (słownie: ……………….. ) złotych brutto za odbiór, transport i 

zagospodarowanie 1 Mg (słownie: jednej tony) z nieruchomości zamieszkałych, zmieszanych, 

niesegregowanych odpadów komunalnych, oraz pozostałości z sortowania odpadów 
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komunalnych zgromadzonych w pojemnikach spełniających polskie normy PN-EN 840 

należących do właścicieli nieruchomości; 

b) ……………………… (słownie: ……………….. ) złotych brutto za: 

i. Odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg (słownie: jednej tony) z nieruchomości 

zamieszkałych odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, w 

pojemnikach spełniających polskie normy PN-EN 840 należących do właścicieli 

nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej  oraz workach w zabudowie jednorodzinnej, 

obejmujących następujące frakcje: papier i tekturę, czasopisma, gazety, itp., w tym 

opakowania, szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego, metal, 

tworzywa  sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu 

tetrapak. 

ii. Odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg (słownie: jednej tony) z nieruchomości 

zamieszkałych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów i 

odpadów zielonych gromadzonych w sposób selektywny, w pojemnikach spełniających 

polskie normy PN-EN 840 należących do właścicieli nieruchomości, o pojemności do 240 

l. 

iii. Odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg (słownie: jednej tony) odpadów komunalnych 

zebranych w sposób selektywny w workach dostarczonych przez Zamawiającego o kodzie 

20 01 32 z punktów aptecznych/przychodni wskazanych przez Zamawiającego. 

c) ……………………… (słownie: ……………….. ) złotych brutto za odbiór, transport i 

zagospodarowanie 1 Mg (słownie: jednej tony) bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych 

odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, obejmujący m.in. następujące 

frakcje: meble i inne odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki i opakowania po 

lekach, chemikalia i opakowania po chemikaliach w tym farb, rozpuszczalników, olejów 

odpadowych, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

wszystkie rodzaje lamp żarowych, halogenowych, świetlówek, zużyte opony. 

 2 razy w roku według harmonogramu ustalonego pomiędzy ZGDO, a Wykonawcą, 

bezpośrednio z nieruchomości. 

2) dla SEKTORA II: 

a) ……………………… (słownie: ……………….. ) złotych brutto za odbiór, transport i 

zagospodarowanie 1 Mg (słownie: jednej tony) z nieruchomości zamieszkałych, zmieszanych, 

niesegregowanych odpadów komunalnych, oraz pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych zgromadzonych w pojemnikach spełniających polskie normy PN-EN 840 

należących do właścicieli nieruchomości; 

b) ……………………… (słownie: ……………….. ) złotych brutto za: 

i. Odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg (słownie: jednej tony) z nieruchomości 

zamieszkałych odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, w 

pojemnikach spełniających polskie normy PN-EN 840 należących do właścicieli 

nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej  oraz workach w zabudowie jednorodzinnej, 

obejmujących następujące frakcje: papier i tekturę, czasopisma, gazety, itp., w tym 

opakowania, szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego, metal, 

tworzywa  sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu 

tetrapak. 

ii. Odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg (słownie: jednej tony) z nieruchomości 

zamieszkałych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów i 

odpadów zielonych gromadzonych w sposób selektywny, w pojemnikach spełniających 

polskie normy PN-EN 840 należących do właścicieli nieruchomości, o pojemności do 240 

l. 

iii. Odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg (słownie: jednej tony) odpadów komunalnych 

zebranych w sposób selektywny w workach dostarczonych przez Zamawiającego o kodzie 

20 01 32 z punktów aptecznych/przychodni wskazanych przez Zamawiającego. 

c) ……………………… (słownie: ……………….. ) złotych brutto za odbiór, transport i 

zagospodarowanie 1 Mg (słownie: jednej tony) bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych 
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odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, obejmujący m.in. następujące 

frakcje: meble i inne odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki i opakowania po 

lekach, chemikalia i opakowania po chemikaliach w tym farb, rozpuszczalników, olejów 

odpadowych, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

wszystkie rodzaje lamp żarowych, halogenowych, świetlówek, zużyte opony. 

2 razy w roku według harmonogramu ustalonego pomiędzy ZGDO, a Wykonawcą, 

bezpośrednio z nieruchomości. 

3) dla SEKTORA III: 

a) ……………………… (słownie: ……………….. ) złotych brutto za odbiór, transport i 

zagospodarowanie 1 Mg (słownie: jednej tony) z nieruchomości zamieszkałych, zmieszanych, 

niesegregowanych odpadów komunalnych, oraz pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych zgromadzonych w pojemnikach spełniających polskie normy PN-EN 840 

należących do właścicieli nieruchomości; 

b) ……………………… (słownie: ……………….. ) złotych brutto za: 

i. Odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg (słownie: jednej tony) z nieruchomości 

zamieszkałych odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, w 

pojemnikach spełniających polskie normy PN-EN 840 należących do właścicieli 

nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej  oraz workach w zabudowie jednorodzinnej, 

obejmujących następujące frakcje: papier i tekturę, czasopisma, gazety, itp., w tym 

opakowania, szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego, metal, 

tworzywa  sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu 

tetrapak. 

ii. Odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg (słownie: jednej tony) z nieruchomości 

zamieszkałych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów i 

odpadów zielonych gromadzonych w sposób selektywny, w pojemnikach spełniających 

polskie normy PN-EN 840 należących do właścicieli nieruchomości, o pojemności do 240 

l. 

iii. Odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg (słownie: jednej tony) odpadów komunalnych 

zebranych w sposób selektywny w workach dostarczonych przez Zamawiającego o kodzie 

20 01 32 z punktów aptecznych/przychodni wskazanych przez Zamawiającego. 

c) ……………………… (słownie: ……………….. ) złotych brutto za odbiór, transport i 

zagospodarowanie 1 Mg (słownie: jednej tony) bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych 

odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, obejmujący m.in. następujące 

frakcje: meble i inne odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki i opakowania po 

lekach, chemikalia i opakowania po chemikaliach w tym farb, rozpuszczalników, olejów 

odpadowych, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

wszystkie rodzaje lamp żarowych, halogenowych, świetlówek, zużyte opony. 

 2 razy w roku według harmonogramu ustalonego pomiędzy ZGDO, a Wykonawcą, 

bezpośrednio z nieruchomości. 

4) dla SEKTORA IV: 

a) ……………………… (słownie: ……………….. ) złotych brutto za odbiór, transport i 

zagospodarowanie 1 Mg (słownie: jednej tony) z nieruchomości zamieszkałych, zmieszanych, 

niesegregowanych odpadów komunalnych, oraz pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych zgromadzonych w pojemnikach spełniających polskie normy PN-EN 840 

należących do właścicieli nieruchomości; 

b) ……………………… (słownie: ……………….. ) złotych brutto za: 

i. Odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg (słownie: jednej tony) z nieruchomości 

zamieszkałych odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, w 

pojemnikach spełniających polskie normy PN-EN 840 należących do właścicieli 

nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej  oraz workach w zabudowie jednorodzinnej, 

obejmujących następujące frakcje: papier i tekturę, czasopisma, gazety, itp., w tym 

opakowania, szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego, metal, 
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tworzywa  sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu 

tetrapak. 

ii. Odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg (słownie: jednej tony) z nieruchomości 

zamieszkałych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów i 

odpadów zielonych gromadzonych w sposób selektywny, w pojemnikach spełniających 

polskie normy PN-EN 840 należących do właścicieli nieruchomości, o pojemności do 240 

l. 

iii. Odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg (słownie: jednej tony) odpadów komunalnych 

zebranych w sposób selektywny w workach dostarczonych przez Zamawiającego o kodzie 

20 01 32 z punktów aptecznych/przychodni wskazanych przez Zamawiającego. 

iv. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych w sposób 

selektywny w pojemnikach typu „dzwon” tj. z terenu gminy Marianowo przez 

Wykonawcę, który będzie realizował usługę odbioru i zagospodarowania odpadów 

segregowanych w granicach sektora IV obejmujących frakcje wskazane w ppkt i (dotyczy 

Części VIII zamówienia); 

c) ……………………… (słownie: ……………….. ) złotych brutto za odbiór, transport i 

zagospodarowanie 1 Mg (słownie: jednej tony) bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych 

odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, obejmujący m.in. następujące 

frakcje: meble i inne odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki i opakowania po 

lekach, chemikalia i opakowania po chemikaliach w tym farb, rozpuszczalników, olejów 

odpadowych, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

wszystkie rodzaje lamp żarowych, halogenowych, świetlówek, zużyte opony. 

2 razy w roku według harmonogramu ustalonego pomiędzy ZGDO, a Wykonawcą, 

bezpośrednio z nieruchomości. 

3. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z ust. 2 obejmuje wszystkie koszty pośrednie i bezpośrednie 

związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy. 

4. Wynagrodzenie opisane w ust. 2 podlega w roku 2021 waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i 

usług konsumpcyjnych w roku 2020, ogłaszonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w 

Warszawie. Waloryzacja następować będzie na pisemny wniosek Wykonawcy.. Waloryzacja nastąpi 

od 1 stycznia2021 roku. Wniosek o waloryzację może być złożony najwcześniej 1 lutego 2021 roku. 

Waloryzacja nie wymaga zmian Umowy. 

5. Podstawą rozliczenia usług wykonanych przez Wykonawcę w danym miesiącu i roku kalendarzowym 

oraz za okres realizacji postanowień niniejszej Umowy będą sporządzone i przedstawione 

Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie papierowej i elektronicznej: 

-  sprawozdania miesięczne, o których mowa w rozdziale IV Załącznika nr 1 Umowy – opatrzone 

pieczęciami i podpisami; 

-  zbiorcze zestawienia ważeń odpadów sporządzone dla potrzeb dokumentowania przekazania              

i zagospodarowania odpadów, o których mowa w rozdziale IV Załącznika nr 1 Umowy – 

opatrzone pieczęciami i podpisami; 

-  ewidencje przypadków, w których odbiór odpadów zmieszanych lub selektywnych nie został 

dokonany ze wskazaniem przyczyn niedokonania ich odbioru.  

6. Dokumentację, o której mowa w ust. 5, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4, Wykonawca doręczać będzie 

Zamawiającemu w okresach miesięcznych, w terminie 7 dni roboczych od zakończenia miesiąca 

kalendarzowego, którego przedmiotowa dokumentacja dotyczy. Nie dotyczy to dziennych raportów 

wagowych. 

7. Zamawiający po otrzymaniu od Wykonawcy wszystkich dokumentów opisanych w ust. 5, w terminie 

kolejnych 10 dni roboczych liczonych od daty otrzymania ostatniego z przedmiotowych dokumentów 

dokona weryfikacji zawartych w nich danych. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego 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 do 10 dni 

roboczych. W takim przypadku termin wskazany w zdaniu pierwszym ulega odpowiedniemu 

przedłużeniu. Po dokonaniu powyższych czynności Zamawiający potwierdzi lub wskaże 
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niezasadność wysokości tej części wynagrodzenia wskazanej na fakturach VAT, co do której 

powstały wątpliwości. 

8. Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy następować będzie co miesiąc, na podstawie 

dokumentów, o których mowa w ust. poprzedzających niniejszego paragrafu oraz prawidłowo 

wystawionych przez Wykonawcę  w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia danego miesiąca 

kalendarzowego faktur VAT, które zostaną wystawione odrębnie za wykonanie przedmiotu umowy 

na terenie każdej z gmin położonych na terenie ZGDO. Dopuszcza się wystawienie jednej faktury 

zbiorczej, przy czym musi ona zawierać wartości wyszczególnione odrębnie dla każdej gminy. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 

5 lub nie przedstawi Zamawiającemu dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów, o których mowa              

w ust. 7, to Zamawiający po dokonaniu weryfikacji danych zawartych w dokumentacji stanowiącej 

podstawę do wystawienia faktury VAT nie potwierdzi zasadności wysokości wskazanego w fakturze 

VAT wynagrodzenia Wykonawcy w zakwestionowanej części i poinformuje Wykonawcę o 

wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem sposobu jego wyliczenia. 

W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do dokonania korekty faktury VAT.  

10. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należnego Wykonawcy za dany miesiąc wynagrodzenia 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie 30 dni 

kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej, zgodnie z przepisami prawa, faktury 

VAT lub korekty faktury VAT, z zastrzeżeniem, że płatność następuje w wysokości uznanej, zgodnie 

z zapisami ust. 9, przez Zamawiającego. Jeżeli w wyniku wystawienia korekty faktury VAT, kwota 

wynagrodzenia ulega zwiększeniu w stosunku do wynagrodzenia wskazanego w fakturze 

korygowanej, termin płatności dla kwoty, o którą wynagrodzenie zostało zwiększone, biegnie od daty 

otrzymania przez Zamawiającego  korekty faktury VAT. 

11. Zamawiający dopuszcza składanie e-faktur w systemie informatycznym PEFExpert.  

12. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich należnych 

jemu na podstawie niniejszej Umowy kwot, w szczególności z tytułu kar umownych, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

13. Strony zgodnie postanawiają, iż za termin zapłaty uznają dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

 

§  9. 

 SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

 

W ramach wykonywanej Umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania obowiązków 

związanych ze sprawozdawczością opisanych w rozdziale IV Załącznika nr 1 do Umowy. 

 

§ 10. 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

 

1. W celu zapewnienia koordynacji prac wynikających z realizacji niniejszej Umowy Strony 

ustanawiają przedstawicieli w osobach: 

1) ze strony Zamawiającego Przedstawicielem jest - 

………………………………………………….. email: …………………...…,  

Tel. ……………………………………………………………..., 

2) ze strony Wykonawcy Koordynatorem jest -   

…………………………………………….………… email: ……………………… 

Tel. …………………………………………………………… . 

2. Zmiana danych osobowych lub danych wskazanych w ust. 1 wymaga każdorazowego, pisemnego 

zawiadomienia drugiej strony Umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga 

sporządzenia do niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwilą złożenia drugiej Stronie Umowy 

oświadczenia o zmianie. 
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§ 11. 

POROZUMIEWANIE SIĘ STRON 

 

1. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania się o zmianach 

dotyczących określonych w umowie nazw, adresów, danych kontaktowych bez konieczności 

sporządzania aneksu do niniejszej umowy. Korespondencję doręczoną na adresy do korespondencji 

wskazane w ust. 2, każda ze Stron uznaje za prawidłowo doręczoną w przypadku nie powiadomienia 

drugiej Strony o zmianie swego adresu. Każda ze Stron przyjmuje na siebie odpowiedzialność za 

wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu nie wskazania drugiej Stronie aktualnego adresu. 

2. Strony ustalają, że ich aktualne adresy do korespondencji oraz dane kontaktowe są następujące: 

1) Zamawiający:  

ZGDO 

ul. Narciarska 57 

74-500 Chojna 

2)  Wykonawca: ……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

3. Strony zgodnie postanawiają, iż jeżeli szczególne postanowienia Umowy nie stanowią inaczej, 

wszelkie zawiadomienia, zapytania, informacje lub dane związane lub wynikające z realizacji 

przedmiotu Umowy będą przekazywane drugiej Stronie Umowy w formie elektronicznej.  

4. Korespondencja papierowa Stron kierowana będzie na adres wskazany w ust. 2 Umowy, zaś 

korespondencja elektroniczna na adresy poczty elektronicznej wskazanej w § 10 ust. 1 Umowy. 

5. W przypadku, gdy niniejsza Umowa lub którakolwiek ze Stron Umowy zobowiązuje drugą Stronę do 

wykonania określonego dla niej obowiązku  w określonym terminie, Strony zgodnie postanawiają, iż: 

1) w przypadku, gdy zobowiązanie zostało bądź powinno było być wyrażone w formie papierowej 

bądź papierowej i elektronicznej rozpoczęcie biegu terminu wskazanego drugiej Stronie do 

wykonania określonego obowiązku następować będzie z chwilą otrzymania zobowiązania                    

w formie papierowej, 

2) w przypadku, gdy zobowiązanie zostało bądź powinno było być wykonane w formie papierowej 

bądź papierowej i elektronicznej termin jego wykonania uważa się za zachowany z chwilą 

wykonania przez Stronę obowiązku z formie papierowej. 

 

§ 12. 

KARY UMOWNE 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej, w przypadku: 

1) nieosiągnięcia w którymkolwiek roku obowiązywania Umowy w poszczególnych gminach 

wchodzących w skład ZGDO  wymaganych zgodnie z § 7 ust. 1  poziomów recyklingu i 

przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych składających się z papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i szkła – w wysokości stanowiącej iloczyn stawki opłaty za zmieszanie 

odpadów na składowisku, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 290 Ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396), i brakującej masy 

odpadów komunalnych, wyrażonej w Mg, wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu 

recyklingu, wymaganego w danym roku kalendarzowym do uzyskania minimalnego procentowego 

poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, 

2) nieosiągnięcia w którymkolwiek roku obowiązywania umowy w poszczególnych gminach 

wchodzących w skład ZGDO, zgodnie z § 7 ust. 2 poziomów ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - w wysokości stanowiącej 

iloczyn stawki opłaty za zmieszanie odpadów na składowisku, określonej w przepisach wydanych 

na podstawie art. 290 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1396), i brakującej masy odpadów komunalnych, wyrażonej w Mg, wymaganej do osiągnięcia 

odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
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metodami lub ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania, 

3) nieprzekazania w terminie określonym niniejszą Umową kompletnej dokumentacji opisanej w § 8 ust. 

6 – w wysokości 500* (słownie: pięćset*) złotych za każdy dzień opóźnienia, 

4) niewypełnienia w terminie obowiązku sprawozdawczego, w zakresie dziennych raportów wagowych 

lub informacji dotyczących ilości obsługiwanych nieruchomości niezamieszkałych, o których mowa w 

rozdziale IV ust. 1, rozdziale III Część A ust. 13 i rozdziale III Część B ust. 12Załącznika nr 1 do 

Umowy - w wysokości 500* (słownie: pięćset*) złotych za każdy dzień opóźnienia, 

5) nieodebrania odpadów zgodnie z harmonogramem - w wysokości 50* (słownie: pięćdziesiąt*) złotych 

za każdy punkt odbioru, na którym usługa nie została zrealizowana, z zastrzeżeniem że w przypadku 

niedokonania przejazdu w danej lokalizacji, kara umowna zostanie naliczona za każdy punkt odbioru, 

bez względu na okoliczność czy w punktach odbioru zostały przygotowane do odbioru odpady, z 

zastrzeżeniem pkt 6 i 7, 

6) nieodebrania odpadów zgodnie z harmonogramem w postaci mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych, przeterminowanych leków i opakowań po lekach, chemikaliów i opakowań po 

chemikaliach w tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych itp., zużytych baterii i 

akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wszystkiego rodzaju lamp 

żarowych, halogenowych, świetlówek, zużytych opon zgodnie z Regulaminami utrzymania czystości i 

porządku na terenie ZGDO - w wysokości 50* (słownie: pięćdziesiąt*) złotych za każdy punkt 

odbioru, na którym usługa nie została zrealizowana, z zastrzeżeniem pkt 7, 

7) w przypadku odbioru odpadów w terminie maksymalnie do 3 dni roboczych od dnia wyznaczonego w 

harmonogramie,  – w wysokości połowy stawki określonej w pkt 5 i 6, 

8) dokonanie odbioru odpadów w postaci mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

przeterminowanych leków i opakowań po lekach, chemikaliów i opakowań po chemikaliach w tym 

farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych itp., zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, wszystkiego rodzaju lamp żarowych, halogenowych, świetlówek, 

zużytych opon – z punktów niezgłoszonych przez Zamawiającego – w wysokości 200* (słownie: 

dwieście) złotych za każdy niezgłoszony punkt odbioru z którego Wykonawca odebrał odpady bez 

uzgodnienia z Zamawiającym; 

9) opóźnienia w odbiorze odpadów z punktów aptecznych zgodnie z obowiązkiem wynikającym z 

Rozdziału III część B ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 1 do Umowy w wysokości 50* (słownie: *) złotych 

za każdy dzień opóźnienia,  

10) niewypełnienia obowiązku wyposażenia, wskazanych przez Zamawiającego punktów odbioru               

w worki lub w kolejne worki, o którym mowa w rozdziale II część B ust. 4-7 Załącznika nr 1 w 

wysokości : 

20* (słownie: dwadzieścia*) złotych za każdy niewyposażony punkt, 

11) wyposażenia nieruchomości w worki w niewłaściwej ilości lub rodzaju niż wskazane przez 

Zamawiającego w rozdziale II część B ust. 7 pkt 2 i 3 Załącznika nr 1 do Umowy w wysokości 

połowy stawki ustalonej zgodnie z pkt 10) niniejszego ustępu za każdy niewłaściwie wyposażony 

punkt, 

12) nie przekazania Zamawiającemu harmonogramu, o którym mowa w rozdziale III Załącznika nr 1 do 

Umowy, lub jego aktualizacji, lub nie dokonania zmian w harmonogramie w przypadkach lub w 

terminach wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy - w wysokości 200* (słownie: dwieście*) 

złotych za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu tych obowiązków, 

13) niesprawności działania określonego w rozdziale V ust. 8-9 (dotyczy każdej Części) Załącznika nr 1 

do Umowy systemu monitoringu - w wysokości 500* (słownie: pięćset*) złotych za każdy dzień, w 

którym zdarzenie takie nastąpiło, 

14) niewyposażenia bądź niesprawności oprogramowania, o którym mowa w § 4 pkt 12 –  w wysokości 

500* (słownie: pięćset*) złotych za każdy dzień braku oprogramowania lub jego niesprawności, 

15) stwierdzenia nieoznakowania lub nieczytelnego oznakowania lub nietrwałego oznakowania w 

widocznym miejscu pojazdów służących do wykonania przedmiotu Umowy poprzez umieszczenie 

na nich nazwy i danych teleadresowych przedsiębiorcy oraz logo Zamawiającego - w wysokości 

250* (słownie: dwieście pięćdziesiąt*) złotych za każdy przypadek stwierdzenia takiego zdarzenia, 
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16) nie uprzątnięcia lub nienależytego uprzątnięcia terenu nieruchomości z powstałych w wyniku lub w 

związku z realizacją usługi zanieczyszczeń, nie odbierania odpadów, nie będących odpadami 

wielkogabarytowymi, które ze względu na swój rozmiar nie mieszczą się do otworu wrzutowego 

pojemnika i są zgromadzone obok niego lub nie odbierania odpadów, nie będących odpadami 

wielkogabarytowymi, które ze względu na przepełnienie pojemnika nie zostały w nim umieszczone – 

wysokości 500* (słownie: pięćset*) złotych za każdy przypadek takiego działania lub zaniechania, 

17) zmieszania segregowanych odpadów z odpadami komunalnymi zmieszanymi w winy Wykonawcy, 

w wysokości 10.000* (słownie: dziesięć tysięcy*) złotych za każdy przypadek takiego zmieszania;  

18) nieprzedłożenia lub nieterminowego przedłożenia w terminie dłuższym niż 30 dni od daty zawarcia 

umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu zawartej z podwykonawcą warunkowej umowy o 

świadczenie usług lub umów, o których mowa w § 4 pkt 8 i 9, – w wysokości 200* (słownie: 

dwieście*) złotych za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu umów; 

19) wykonywania przedmiotu Umowy przy użyciu pojazdów niespełniających wymogów technicznych 

opisanych w Załączniku nr 1 oraz w § 3 ust. 3 Umowy lub pojazdów niezgłoszonych 

Zamawiającemu – w wysokości 500* (słownie: pięćset) złotych za każdy dzień używania takich 

pojazdów; 

20) odbierania odpadów z nieoznakowanych pojemników z nieruchomości niezamieszkałych, wbrew 

obowiązkowi, o którym mowa w rozdziale III ust. 13 Załącznika nr 1 do Umowy – w wysokości 50* 

(słownie: pięćdziesiąt*) złotych za każdy nieoznakowany pojemnik, z którego dokonano odbioru 

odpadów; 

21) nieuzgodnienia treści na workach, wbrew obowiązkowi o którym mowa w rozdziale II, część B ust. 7 

Załącznika nr 1 do Umowy - w wysokości 5000* (słownie: pięć tysięcy*) złotych za każdy 

przypadek nieuzgodnienia treści na workach; 

22) niewykonania obowiązków dotyczących przekazywania informacji o nieprawidłowościach 

określonych w rozdziale IV Załącznika nr 1 do Umowy, w wysokości 100* (słownie: sto*) złotych 

za każdy stwierdzony przypadek; 

23) Opóźnienia w wykonaniu akcji kolportażu ulotek w stosunku do ustalonego terminu 45 dni od dnia 

dostarczenia Wykonawcy materiałów przez Zamawiającego – w wysokości 250* (słownie: dwieście 

pięćdziesiąt) złotych za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu akcji kolportażu; 

24) Opóźnienia w przedstawieniu sprawozdania z akcji kolportażu ulotek – w wysokości 100* (słownie: 

sto) złotych za każdy dzień opóźnienia w przedstawieniu sprawozdania z akcji kolportażu; 

25) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w Rozdziale V Część A ust. 13 i Część B 

ust. 13 i Część C ust. 13 Załącznika nr 1 do Umowy - w wysokości 1000* (słownie: tysiąc*) złotych 

za każdy takie przypadek niezależnie od tego czy dotyczy Wykonawcy czy Podwykonawcy. 

Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

26) nieprzedłożenia Zamawiającemu kopii nowo zawartej umowy ubezpieczenia lub polisy 

ubezpieczeniowej, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, w terminie 3 dni roboczych od daty 

wygaśnięcia poprzednio obowiązującej umowy ubezpieczenia – w wysokości 200* (słownie: 

dwieście*) złotych za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu ww. dokumentów Zamawiającemu, 

27) Zwłoki Wykonawcy w przekazaniu Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 

umowy 

2. Zgodnie z Ofertą Wykonawcy ustala się, iż w okresie … tygodni liczonym od dnia 01.01.2020 r., 

Zamawiający nie będzie uprawniony do naliczania kar umownych wskazanych w Umowie z 

Wykonawcą, z uwzględnieniem wyłączeń o których mowa w ust. 3. W przedmiotowym okresie 

Zamawiający ograniczy się do sporządzania notatek dotyczących wystąpienia sytuacji niewykonania 

lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy Wynikających z Umowy (Okres Karencji w 

Zapłacie Kar Umownych). 

3. Karencja w Zapłacie Kar Umownych nie obowiązuje w zakresie kar określonych w ust. 1 niniejszego 

paragrafu: 



Znak sprawy: ZGDO.272.1.2019 

 

Strona 72 z 77 
 

1) pkt 1-4), 

2) pkt. 10-15), 

3) pkt 17-19), 

4) pkt 21) 

5) pkt 25-26) 

– w tych przypadkach Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej niezależnie od 

okoliczności obowiązywania Okresu Karencji w Zapłacie Kar Umownych. 

4. W przypadku kar umownych dotyczących zwłoki lub opóźnienia Zamawiający jest uprawniony do 

naliczenia kary umownej za te dni zwłoki lub opóźnienia które przypadają po zakończeniu Okresu 

Karencji w Zapłacie Kar Umownych. 

5. Okres Karencji w Zapłacie Kar Umownych pozostaje bez wpływu na przesłanki uzasadniające 

odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego. 

(Okres Karencji w Zapłacie Kar Umownych – stanowi jedno z kryteriów oceny ofert; w przypadku gdy 

Wykonawca w swojej Ofercie wskaże na brak okresu karencji – postanowienia ust. 2 – 5 usuwa się). 

6. Zgodnie z Ofertą Wykonawcy Mnożnik Wysokości Kar Umownych wynosi: … (kryterium). Wysokość 

niżej wymienionych kar umownych jest wynikiem iloczynu mnożnika zaoferowanego przez Wykonawcę 

oraz wysokości kar umownych określonych pierwotnie we Wzorze Umowy w ust. 1 niniejszego 

paragrafu: 

1) pkt 3-6), 

2) pkt 8-10), 

3) pkt 12-26). 

7. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron nie wyłącza naliczenia kar umownych. 

8. Zapłata kary umownej winna nastąpić w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania do jej zapłaty. 

9. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia przypadających jemu kwot kar umownych z należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia. 

10. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 

% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, 

11. W przypadku, gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przewyższa wartość 

zastrzeżonej na rzecz Zamawiającego kary umownej, Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia 

odszkodowania przenoszącego wartość kary umownej na zasadach ogólnych. 

 

§ 13. 

WYKONYWANIE PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całości przedmiotu Umowy w sposób i na warunkach 

określonych w niniejszej Umowie oraz zgodnie z przepisami prawa, w tym powszechnie 

obowiązujących aktów prawa miejscowego. 

2. Wykonawcy wspólnie realizujący przedmiot Umowy ponoszą solidarną odpowiedzialność za jej 

wykonanie i ustanowienie zabezpieczenia jej należytego wykonania. 

3. W przypadku wykonywania przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców, Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszystkie działania lub zaniechania 

podwykonawców, jak za własne. 

4. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców, podwykonawcy 

zobowiązani są do posiadania na dzień zawarcia z Wykonawcą warunkowej umowy świadczenia 

usług wszelkich stosownych zezwoleń oraz wpisów do właściwych rejestrów umożliwiających 

wykonywanie postanowień Umowy w sposób zgodny z jej treścią i odpowiednimi przepisami prawa. 

5. Wykonawca zawrze z podwykonawcą umowę o świadczenie usług, które mają być świadczone przez 

podwykonawcę pod warunkiem, że Zamawiający nie sprzeciwi się jej zawarciu. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zawartej z podwykonawcą 

warunkowej umowy w terminie 30 dni od daty jej zawarcia, jednakże nie później niż w dniu 

rozpoczęcia świadczenia przez Wykonawcę usług w związku z realizacją przedmiotu niniejszej 

Umowy. 
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        W przypadku, gdy w trakcie realizacji postanowień niniejszej Umowy umowa Wykonawcy                          

z podwykonawcą wygaśnie albo ulegnie rozwiązaniu albo Wykonawca bądź podwykonawca odstąpi 

od zawartej umowy o świadczenie przez podwykonawcę usług, Wykonawca, który zamierza                           

w dalszym ciągu realizować przedmiot Umowy przy pomocy podwykonawcy zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu nowej umowy z podwykonawcą w terminie 30 dni od daty jej 

zawarcia. 

7. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w terminach wskazanych w ust. 6, jaki 

zakres czynności przedmiotu Umowy będzie wykonywany przez podwykonawcę. 

8. Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania umowy 

opisanej w ust. 6 sprzeciwu co do powierzenia przez Wykonawcę wykonywania usług objętych 

warunkową 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. 

9. W przypadku nie wyrażenia przez Zamawiającego sprzeciwu, o którym mowa ust. 8, Wykonawca 

wraz z fakturą za wykonane usługi ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokumenty 

potwierdzające zapłatę podwykonawcy należnej mu kwoty wraz z oświadczeniem podwykonawcy, iż 

otrzymał on należną jemu zapłatę. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu jednego egzemplarza podpisanej 

przez Wykonawcę i podwykonawcę umowy o świadczenie usług (oryginał) oraz oświadczenia 

podwykonawcy, iż znana jest mu treść niniejszej Umowy. Dokumenty te Wykonawca zobowiązany 

jest doręczyć Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy                                    

z podwykonawcą. 

11. Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy 

lub wykonuje go w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do wykonania lub należytego wykonania przedmiotu Umowy i wyznaczy mu w tym 

celu dodatkowy termin. W przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego przez Zamawiającego 

terminu, Zamawiający może powierzyć wykonanie przedmiotu Umowy innemu podmiotowi, na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia z wynagrodzenia 

Wykonawcy kwoty wynagrodzenia należnego podmiotowi trzeciemu w związku z wykonaniem 

usługi, o której mowa w zdaniu drugim. 

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody będące wynikiem nieopróżniania 

lub nieterminowego opróżniania pojemników lub zmieszania odbieranych odpadów, jak również za 

wykonywanie przedmiotu Umowy pomimo zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 15 ust.2 

Umowy, w tym również za ewentualne kary nałożone przez organy porządkowe z tych tytułów. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych podczas lub w związku          

z wykonywaniem przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec 

Zamawiającego i osób trzecich za szkody w mieniu lub zdrowiu osób trzecich powstałe                              

w okolicznościach opisanych w zdaniu pierwszym. 

 

 

§ 14. 

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 

 

1. Strony zgodnie postanawiają, iż istotne zmiany postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści 

Oferty stanowiącej Załącznik nr 2 są niedopuszczalne, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 2 i 3. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 PZP. 

3. Zmiana postanowień niniejszej Umowy w zakresie odnoszącym się do wynagrodzenia Wykonawcy, 

w tym maksymalnej wartości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o której mowa w § 8 

ust. 1, terminu oraz sposobu realizacji, jest dopuszczalna w przypadku: 

1) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa, 
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2) zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta będzie 

miała wpływ na koszty wykonania Umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza 

możliwość odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą 

różnicę między nowo obowiązującą a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, 

jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości, 

3) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w przypadku, gdy 

zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania Umowy po stronie Wykonawcy. 

Zamawiający dopuszcza możliwość odpowiedniej zmiany wynagrodzenia maksymalnie o 50% 

kwoty stanowiącej różnicę między nowo obowiązującą a dotychczasową wysokością 

minimalnego wynagrodzenia, wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości i po 

przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia zawierającego wykaz osób zatrudnianych na 

podstawie stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy z wynagrodzeniem w wysokości 

minimalnej biorących udział w wykonaniu Umowy, 

4) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - w przypadku, gdy zmiana 

ta będzie miała wpływ na koszty wykonywania Umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający 

dopuszcza możliwość odpowiedniej zmiany wynagrodzenia maksymalnie o 50% kwoty 

stanowiącej rzeczywisty koszt Wykonawcy związany ze zmianą zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wyłącznie za okres po wejściu w życie zmian zasad lub 

stawki składki i po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia zawierającego wykaz osób 

biorących udział w wykonaniu Umowy i zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w 

rozumieniu Kodeksu Pracy lub na podstawie umów cywilnoprawnych z wyszczególnieniem 

umów zlecenia i umów o dzieło.  

5) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia z ZGDO gminy będącej jej 

członkiem i na której rzecz były wykonywane usługi będące przedmiotem niniejszej umowy, co 

nie spowoduje zmiany wysokości cen jednostkowych, o których mowa w § 8 ust. 2 niniejszej 

umowy, a jedynie zmianę maksymalnego wynagrodzenia , o którym mowa w §8 ust. 1. 

6) zwiększenia zakresu przedmiotu umowy poprzez zwiększenie ilości punktów wywozowych 

wszystkich gromadzonych na nieruchomości zmieszanych niesegregowanych odpadów 

komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów, gromadzonych na nieruchomości w 

sposób selektywny odpadów komunalnych z papieru, tworzyw sztucznych w tym metali, szkła i  

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i choinek naturalnych gromadzonych na 

nieruchomości w sposób selektywny, odpadów komunalnych wielkogabarytowych w tym mebli i 

innych odpadów wielkogabarytowych, przeterminowanych leków i opakowań po lekach, 

chemikaliów i opakowań po chemikaliach w tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych 

itp., zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

wszystkiego rodzaju lamp żarowych, halogenowych, świetlówek, zużytych opon zgodnie z 

Regulaminami utrzymania porządku i czystości na terenie gmin wchodzących w skład ZGDO, 

oraz odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny o kodzie 20 01 32 z punktów 

aptecznych/przychodni wskazanych przez Zamawiającego; związanego z tym odpowiedniego 

zwiększenia ilości worków do zbiórki selektywnej w przypadku przystąpienia do ZGDO nowego 

członka – gminy graniczącej z gminami należącymi do ZGDO, przy czym zwiększenie ilości 

worków do zbiórki selektywnej z przyczyn wskazanych powyżej nie przekroczy 10% 

dotychczasowej ilości punktów wywozowych, dostarczonych worków do zbiórki selektywnej , co 

nie powoduje zmiany wysokości cen jednostkowych wskazanych w §8 ust. 2. 

7) dokonania zmiany częstotliwości i miejsca odbioru odpadów komunalnych określonych w 

Harmonogramie, co nie spowoduje zmiany wysokości cen jednostkowych wskazanych w §8 ust. 

2.  

4. Nie stanowi podstawy do zmiany Umowy oraz należnego Wykonawcy wynagrodzenia zmiana 

stawek opłat za przyjęcie odpadów w instalacji przetwarzającej odpady komunalne. 
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§ 15. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. 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 wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania umowy za okres od dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy. 

2. W przypadku wykreślenia Wykonawcy z rejestrów umożliwiających zgodnie z przepisami prawa 

oraz niniejszej Umowy wykonywanie jej przedmiotu, lub utraty mocy obowiązującej wpisów lub 

zezwoleń wydanych Wykonawcy, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3  Umowy, Zamawiający 

uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 90 dni od dnia, w którym 

dowiedział się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. 

3. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w przypadku nie zawarcia przez 

Wykonawcę umów opisanych w § 3 ust. 1 pkt 3 lub § 4 pkt 8 i 9 w przypadkach i terminach tam 

określonych. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 90 dni 

od dnia, w którym upłynął Wykonawcy termin do zawarcia nowych umów. 

4. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie 

obowiązywania Umowy zaprzestanie spełniać wymogi Zamawiającego określone w Załączniku nr 1 

do Umowy, a odnoszące się do ilości lub stanu technicznego pojazdów lub worków, przy użyciu, 

których Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy. Zamawiający uprawniony jest do złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o 

okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy. 

5. Odstąpienie od Umowy powinno, pod rygorem nieważności, zostać dokonane na piśmie za pomocą 

poczty tradycyjnej i zawierać uzasadnienie. 

6. Odstąpienie od umowy wywołuje ten skutek, że Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu prawidłowego wykonania części umowy do dnia złożenia oświadczenia woli           

o odstąpieniu od Umowy. 

 

§  16. 

ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY 

 

1. Przed zawarciem Umowy Wykonawca złoży Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

postanowień Umowy. 

3. Wykonawca przedłoży zabezpieczenie w wysokości Określonej w rozdziale XVI ust. 1 SIWZ. 

4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 3, wniesione w formie innej aniżeli w pieniądzu nie może 

wygasnąć wcześniej niż w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę kompletu 

dokumentów opisanych w § 8 ust. 6 Umowy dotyczących wykonania przedmiotu Umowy za miesiąc 

grudzień 2021. 

5. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia rozliczenia wykonania 

przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego usługi za należycie wykonaną. 

6. Zabezpieczenie wnoszone jest w formach określonych w art. 148 ust. 1 PZP. 

7. Koszty ustanowienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca. 

 

§ 17. 

OCHRONA DANYCH 

 

1. Strony zgodnie oświadczają, iż zapewniają przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych 

osobowych, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 

ze zm.), które będą przekazywane lub udostępnione w związku lub w wyniku realizacji Umowy. 
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2. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się nie ujawniać, nie przekazywać, nie przetwarzać, 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 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 zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu 

realizacji umowy. 

6. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę próby lub faktu 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. 

7. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1-6 Strona, która dokonała naruszenia zobowiązana jest do 

naprawienia szkody, jaką druga Strona poniosła z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania na zasadach ogólnych. 

 

§ 18. 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

 

1. Strony zgodnie postanawiają, iż ewentualne spory wynikłe na tle realizacji postanowień niniejszej 

Umowy lub interpretacji jej zapisów będą rozstrzygać w pierwszej kolejności na drodze polubownej 

w drodze negocjacji, przy czym klauzula ta nie stanowi zapisu na sąd polubowny. 

2. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu w sposób określony w ust. 1 w terminie 1 miesiąca liczonego 

od chwili rozpoczęcia negocjacji, każda ze Stron uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową 

celem rozstrzygnięcia sporu. 

3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów powstałych w wyniku lub w związku z realizacją 

przedmiotu niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

 

§ 19. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej 

NIP: ………………………………………………………………………….. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej 

NIP: ………………………………………………………………………….. 

3. Wszelkie zmiany lub rozwiązanie, odstąpienie od Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych w związku lub na tle realizacji Umowy jest 

prawo polskie. 

5. Niniejszą umowę sporządzono wraz z załącznikami w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze Stron. 
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6. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie znajdują przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                WYKONAWCA: 

 

 


