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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
 

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku  

 poz.1843 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”. 

2. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości 

szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwot określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. 

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

art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych 

4. Kwalifikacja rodzajowa zamówienia – usługa w rozumieniu art. 2 ust 10 Ustawy 

5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana dalej „SIWZ” zawiera 142 strony, 

i składa się z następujących dokumentów: 

 

1)  druku - „INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW”  - 1-28 str., 

2) druku - „OFERTA”       - 1-3 str., 

3) druku - „JEDZ”  ,    - 4-17 str., 

4) druku - „OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ” - 18 str., 

5) druku - „DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE”   - 19 str.,  

6) druku - „POTENCJAŁ TECHNICZNY”    - 20 str., 

7) druku - „ZOBOWIĄZANIE DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW  

   PRZEZ INNE PODMIOTY”    - 21-22 str., 

8) druku - „PODWYKONAWSTWO”     - 23 str., 

9) druku - „OŚWIADCZENIA”     - 24 str., 

10)  druku - „PROJEKT UMOWY”     - 1-19 str.,  

11) druku - „SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”   

           - 1-71 str., 

 

6. Instrukcja dla Wykonawców została podzielona na rozdziały, ustępy, punkty oraz litery, 

na które należy powoływać się w korespondencji z Zamawiającym.  

7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

  

1) Jacek Nowaczyk - w zakresie przedmiotu zamówienia - tel. 63 26-27-551 

lub pok. 113A, budynek Urzędu Miejskiego w Kole przy ul. Mickiewicza 12,  

w godz. 8
00

-15
00

,  

2) Maria Bogusława Gaj – sprawy proceduralne – tel.  63 26-27-523 lub pok. 103, 

budynek Urzędu Miejskiego w Kole przy ul. Mickiewicza 12,w godz. jw. 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegająca na odbiorze 

i zagospodarowaniu odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości na terenie 

miasta Koła, na których zamieszkują mieszkańcy w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 

roku.  
2. Przedmiot zamówienia sklasyfikowano wg Wspólnego Słownika Zamówień – CPV jako  

 

1) 90.50.00.00-2 Usługi związane z odpadami; 
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2) 90.51.10.00-2 Usługi wywozu odpadów; 

3) 90.51.20.00-9 Usługi transportu odpadów; 

4) 90.51.31.00-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych; 

5) 90.51.40.00-3 Usługi recyklingu odpadów; 

6) 90.53.30.00-2 Usługi gospodarki odpadami. 

 

3. Na usługę składa się następujący zakres zamówienia opisany w załączniku nr 1 do SIWZ 

– Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dalej SOPZ: 

1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych z terenu Miasta Koła w punkcie nr I SOPZ;  

2) Rodzaje i ilości pojemników oraz worków na odpady komunalne, w które wyposażeni 

są właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Koła w pkt II SOPZ; 

3) Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych z terenu Miasta Koła w pkt III SOPZ; 

4) Standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska w pkt IV SOPZ; 

5) Przygotowanie harmonogramów odbioru odpadów w pkt V SOPZ; 

6) Obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem 

w pkt VI SOPZ; 

7) Wymogi dotyczące zagospodarowania odebranych niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych do instalacji komunalnej zgodnie z pkt VII SOPZ; 

8) Pojazdy pkt VIII ; 

9) Szczegółowy sposób postępowania w przypadku stwierdzenia nieselektywnego 

zbierania odpadów określono w pkt IX SOPZ; 

10)  Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcy odbierającemu odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości w pkt. X SOPZ. 

 

4. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych: 

 

1) selektywnie zbieranych: 

a) papier (kod 15 01 01, 20 01 01);  

b) metale i tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (kody 15 01 02, 20 

01 39, 15 01 04, 20 01 40, 15 01 05, 15 01 06);  

c) szkło (kod 15 01 07, 20 01 02);  

d) bioodpady  (kod 20 02 01, 20 01 08);  

e) popiół i żużel z palenisk domowych (kod 20 03 99); 

  

2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01). 

 

5. Ilość odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych w okresie ostatnich 12 

miesięcy ( tj. w okresie od 01.08.2019 do 31.08.2020 roku) w Mg wg. rodzajów z terenu 

Miasta Koła: 

 

1) zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne    3.985,00 

2) papier            226,94 

3) metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe     293,68 

4) szkło             313,98 

5) bioodpady        1.088,96 
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6) popiół i żużel            460,22 

Podane powyżej ilości należy traktować jako orientacyjne/poglądowe. umożliwiające 

Wykonawcy uzyskanie wiedzy na temat ilości odpadów odebranych z nieruchomości 

zamieszkałych z terenu Miasta Koła. Wykonawca obowiązany jest przy sporządzaniu 

oferty do uwzględnienia danych zawartych w SOPZ, a także do oszacowania wzrostu 

ilości punktów odbioru odpadów. Usługa w zakresie odbioru odpadów komunalnych 

z nieruchomości zamieszkałych odbywać się będzie na terenie Miasta Koła ( w granicach 

administracyjnych miasta). 
 

6. Liczba osób zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Miejskiej Koło wynosi 

20.882 osób (stan na dzień 31.08.2020 r.), natomiast ilość osób zamieszkujących na 

terenie Gminy Miejskiej Koło wg złożonych deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi to 17.000  osób (stan na dzień  31.08.2020 r.). 

7. Szacuje się, iż ok 66 % odpadów powstaje w zabudowie wielorodzinnej, natomiast 34% 

w zabudowie jednorodzinnej. Ustalone ilości mogą ulec zmianie stosownie do 

rzeczywistych potrzeb Zamawiającego uwzględniając ilość odpadów wytworzonych przez 

właściciela nieruchomości. 

8. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę odebranymi 

odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dotyczy to 

w szczególności: transportu, wyposażenia pojazdów, wyposażenia nieruchomości 

w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów, ustawienia altan śmietnikowych 

w zabudowie wielorodzinnej oraz innych spraw związanych z odbiorem odpadów. 

9. Zakres świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych musi być zgodny z: 

 

1)  uchwałą nr XVII/136/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 r.  

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Koło 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwaną dalej 

„Uchwałą w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług”  

2) uchwałą nr XIX/170/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Koło.  

 

10. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji komunalnych, które otrzymały taki 

status, a pozostałych odpadów selektywnie zbieranych do instalacji odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów zapewniających przetworzenie odpadów komunalnych 

zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami i zasadą bliskości, o których 

mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

11. Usługa w zakresie zagospodarowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych 

z nieruchomości zamieszkałych odbywać się będzie zgodnie z przepisami powszechnie 

obowiązującymi, w tym w szczególności z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), przepisami 

wykonawczymi do tych ustaw, a także obowiązującym Planem gospodarki odpadami dla 

Województwa Wielkopolskiego oraz przepisami prawa miejscowego.” 

 

12. Wymagania w zakresie zatrudnienia. 
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1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę pracowników fizycznych/robotników na podstawie 

umowy o pracę, wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zadania: 

 

a) czynności związane z obsługą specjalistycznych pojazdów wykorzystywanych do 

odbioru, transportu odpadów komunalnych; 

b) czynności związane z przygotowaniem pojemników, załadunkiem odpadów 

przeznaczonych do transportu oraz usuwaniem nieczystości wokół miejsc 

z których odbierane są odpady komunalne; 

c) czynności związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych; 

d) czynności związane z nadzorem nad właściwą realizacją usług, w tym nad 

realizacją reklamacji.  

 

2) Wymóg ten dotyczy Wykonawcy i ewentualnych Podwykonawców łącznie. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia oraz żądania przedstawienia przez 

Wykonawcę dowodów na zatrudnienie osób na podstawie umów o pracę przez cały okres 

realizacji zamówienia. 

3) W zakresie dokumentowania zatrudnienia osób, Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy wykazu osób 

zatrudnionych przy realizacji zamówienia, ze wskazaniem stanowisk, czynności jakie 

będą wykonywać wraz z oświadczeniem, że wymienione w wykazie osoby są zatrudnione 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej na okres 

realizacji umowy. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w wykazie osób 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zmianie i dostarczy poprawiony wykaz wraz 

z oświadczeniem najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez nowego pracownika. 

4) W celu kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a 

ustawy Pzp Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w wyznaczonym przez niego 

terminie przedłoży poniżej wskazane dokumenty w celu potwierdzenia spełniania 

wymogu zatrudnienia na umowę o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności wskazane w pkt 1): 

 

a) oświadczenie złożone odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę lub 

b) poświadczoną odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/ 

umów zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z osobami skierowanymi 

do wykonywania czynności o których mowa w pkt 1), (wraz z dokumentami 

regulującymi zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów 

powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracownika/ów. Do zidentyfikowania powinny być możliwe dane 

takie jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i  zakres obowiązków pracownika; i/lub 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacenie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy 

dla którego upłynął termin wniesienia składek; i/lub 

d) poświadczoną odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
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pracownika/ów. 

 

5) Za niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 3.000 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy. 

 

13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.  

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

 

1. Termin realizacji zamówienia publicznego: od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31 grudnia 

2021 roku.  
 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA  

 

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

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 

ustawy PZP; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do 

prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów.  

Wykonawcy muszą posiadać aktualne zezwolenie na: 

 

1) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Koło, 

o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439.), 

2) aktualne zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie zbierania 

odpadów, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z poźn. zm.);  

3) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty 

w opakowaniach i gospodarujący odpadami prowadzonego przez Marszałka 

Województwa na podstawie art. 49 ust 1 ustawy z dn. 14 grudnia 2012 roku 

o odpadach; 

 

3) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej poprzez posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 1.000.000,00 

zł, 

4) W zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej tj. posiadania 

doświadczenia i dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 

niezbędnym do wykonania zamówienia:: 

 

A. Wykonawcy zobowiązani są udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia 

uzyskanego samodzielnie, w ramach konsorcjum lub spółki cywilnej, albo na 

podstawie pisemnego zobowiązania innego podmiotu, o którym mowa jest 
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w Załączniku Nr 6 do SIWZ, które obejmuje zrealizowanie co najmniej jednej 

usługi wykonanej lub wykonywanej, o charakterze ciągłym tzn. realizowanej 

przez okres minimum 10 miesięcy polegającej na odbieraniu odpadów 

komunalnych, zdobyte w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

o łącznej masie co najmniej 3 tys. Mg. 

B. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować dysponowanie wyposażeniem 

umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

tj: 

 

a) co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych; 

b) co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych; 

c) co najmniej jeden pojazd umożliwiający odbieranie odpadów segregowanych 

z pojemników typu „dzwon”; 

d) co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.  

 

C. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować posiadanie bazy magazynowo – 

transportowej usytuowaną na terenie Gminy Miejskiej Koło lub w odległości nie 

większej niż 60 km od granic gminy. 

 

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. 

IV. ust. 1., pkt-y 3) i 4) niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 

konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 

prawnych,  

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

2. niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni 

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. 

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

zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału 

w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust.5 pkt.1 i 8. 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać 

na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji 

których te zdolności są wymagane. 

4) Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny 

wpływ na realizację zamówienia. 

4. Działając na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy 

z postępowania Wykonawcę: 
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1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 

ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tj.: Dz. U. z 2020 r. 

poz. 814) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po 

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 

jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 

upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 498 

ze zm.).  

2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami 

lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 

5. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

6. Zamawiający badając ww. podstawę do wykluczenia uwzględni art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.  

 

 

V. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH. 
 

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć razem z ofertą, za pośrednictwem platformy 

zakupowej https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl aktualne na dzień składania 

ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

 

1) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 

ustawy Pzp, 

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. IV. ust 1. pkt 2), 

3) i 4) SIWZ. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust.1 powyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego 

formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 

z dnia 5 stycznia 2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, 

zwanego dalej JEDZ, – wg załącznika 1 do Oferty, przy czym Wykonawca 

przygotowując JEDZ może ograniczyć się tylko do wypełniania sekcji α części IV 
formularza JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV. Właściwej 

(dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez Zamawiającego, 

warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona w oparciu o stosowne 

dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej 

(zgodnie z art. 24aa Pzp), na wezwanie zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp). 

3. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że 

wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl/


9 
 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ, składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma 

potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy 

z Wykonawców wykazuje spełnianie tych warunków udziału i brak podstaw wykluczenia. 

 

1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

 

a) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania 

warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, 

natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują 

zgodnie z ust.6 pkt 1) – 4) niniejszego rozdziału V SIWZ. Zamawiający nie 

precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

b) oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o którym mowa w pkt. 22 niniejszego rozdziału SIWZ składa 

każdy z Wykonawców, 

c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty 

i oświadczenia, o których mowa w ust 6, pkt. 1) do 5) niniejszego rozdziału 

SIWZ, przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa: 

 

 w pkt. 1)-4) ustępu 6 niniejszego rozdziału SIWZ składa odpowiednio 

Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie 

warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w rozdziale IV ust 1 

SIWZ, 

 w pkt. 5) lit. a) do g) ustępu 6 niniejszego rozdziału SIWZ składa każdy 

z Wykonawców. 

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

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

zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który powołuje się na 

zasoby innych podmiotów składa wraz z ofertą zobowiązanie do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na załączniku nr 5 do Oferty, a w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie w jakim 

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite 

dokumenty dotyczące tych podmiotów.  

 

1) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego 

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

ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. 

2) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać 

na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji 

których te zdolności są wymagane (jeżeli dotyczy). 

3) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, na którego zdolnościach polega 

Wykonawca, 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: 
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a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 

jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 

ekonomiczną, o których mowa w ust. 5 niniejszego rozdziału SIWZ. 

 

4) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, 

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych 

w ust. 6 pkt. 5) niniejszej SIWZ. 

5) W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 

publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać 

dokumentów, które określają w szczególności: 

 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje lub 

usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

6. 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) W celu potwierdzenia posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania 

działalności Wykonawca złoży aktualne dokumenty potwierdzające posiadanie: 

 

a) wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Koło, 

o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439.); 

b) aktualne zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie zbierania 

odpadów, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. 

j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z poźn. zm.);  

c) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty 

w opakowaniach i gospodarujący odpadami prowadzonego przez Marszałka 

Województwa na podstawie art.49 ust 1 ustawy z dn. 14 grudnia 2012 roku 

o odpadach; 

 

2) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 1.000.000,00 zł wraz z potwierdzeniem 

opłacenia należnych składek wymaganych na dzień składania ofert, 

3) 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 
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prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, 

oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, 

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 

w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są 

udokumentować posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej (rozumianych 

jako doświadczenie zawodowe), uzyskanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert samodzielnie, w ramach konsorcjum lub spółki cywilnej, albo 

na podstawie pisemnego zobowiązania innego podmiotu, które obejmuje 

zrealizowanie co najmniej jednej usługi wykonanej lub wykonywanej, 

o charakterze ciągłym tzn. realizowanej przez okres minimum 10 miesięcy 

polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych, o łącznej masie co najmniej 

3,0 tys. Mg. 

4) Wykazu wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości tj: 

 

a) co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych; 

b) co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych; 

c) co najmniej jeden pojazd umożliwiający odbieranie odpadów segregowanych 

z pojemników typu „dzwon”; 

d) co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. 

e) Wykonawca zobowiązany jest udokumentować posiadanie bazy magazynowo – 

transportowej usytuowaną na terenie Gminy Miejskiej Koło lub w odległości 

nie większej niż 60 km od granicy gminy. 

 

5) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału 

w postępowaniu o których mowa w  rozdziale V ust 1 pkt 1) Wykonawca na 

wezwanie Zamawiającego złoży: 

 

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert; 

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
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odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 

z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp; 

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego 

wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – 

w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów 

potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 

spłat tych należności - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik 

Nr 7 do Oferty; 

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – 

sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do Oferty; 

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 

lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.),zgodnie z wzorem 

stanowiącym z Załącznik nr 7 do Oferty. 

 

7. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których 

mowa w ust.6 pkt. 1) – 4) SIWZ budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się 

bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, 

o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

8. Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w jednolitym europejskim 

dokumencie zamówienia, o którym mowa w ust.2 niniejszego rozdz. V SIWZ, będzie 

odpowiadać zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie 

dokumentów, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. 

W takim przypadku dowodem spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane 

przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji 

Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w jednolitym 

europejskim dokumencie zamówienia. 

9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 
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1) ust.6 pkt 5) lit. a) SIWZ - 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) ust.6 pkt 5) lit. b) - d) SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 

 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

 

10. Dokumenty, o których mowa w ust 6 pkt 5) lit. a) rozdz. V niniejszej SIWZ, powinny być 

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

Dokument, o którym mowa w ust 6 pkt 5) lit. b) i c) niniejszego rozdz. V SIWZ, powinien 

być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

11. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w pkt. 5) lit a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust.10 stosuje się 

odpowiednio. 

12. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 

osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 

dotyczy dokument wskazany w pkt 5) lit a) niniejszego rozdziału SIWZ, składa dokument, 

o którym mowa w ust. 9 pkt 1) SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 

ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 

miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem 

zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 10 stosuje się 

odpowiednio. 

13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

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

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

dotyczących tego dokumentu. 

14. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale w formie elektronicznej pod 
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określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 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 (tekst. jedn. Dz.U.2020 r. poz. 

346 ze zm.), Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez 

Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

15. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia, o których mowa niniejszym rozdziale SIWZ, które znajdują się 

w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 

przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 

i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one 

aktualne. 

16. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 6 pkt 1) – 5) składane są w oryginale 

w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub 

oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

17. 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. 

18. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub 

oświadczenia, o której mowa powyżej, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego. 

19. W przypadku złożenia nieczytelnej kopii dokumentu lub wątpliwości Zamawiającego co 

do jej prawdziwości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału dokumentu lub 

notarialnie poświadczonej kopii tego dokumentu. 

20. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz 

z tłumaczeniem na język polski. 

21. Wraz z ofertą wykonawca składa również: 

 

1) pełnomocnictwa osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy 

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

jeżeli jest wymagane;  

2) pełnomocnictwo do składania oferty łącznej w zakresie określonym w art. 23 ust. 2 

Ustawy, jeżeli jest wymagane. 

 

22. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie 

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

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia – załącznik nr 2 do Oferty). Wraz 

ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 

z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. 

23. W zakresie nieuregulowanym SIWZ dotyczącym wymaganych przez Zamawiającego 

dokumentów zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 

2016 roku wraz ze zmianami (Dz.U z 2018 r. poz. 1993) w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. 
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24. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. V. 1. niniejszej 

SIWZ, lub na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust 1 oświadczeń lub 

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

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 

wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 

udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegała 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

25. Podwykonawcy. 

1) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

Podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego: 

 

a) jest zobowiązany wypełnić część II sekcja D JEDZ oraz o ile jest to wiadome, 

podać firmy Podwykonawców; 

b)  nie jest zobowiązany do przedstawienia dla każdego Podwykonawcy 

informacji wymaganych w części II sekcja A i B oraz części III JEDZ, 

Zamawiający nie żąda także złożenia dokumentów wskazanych w ust 6 pkt 5) 

SIWZ wobec Podwykonawców wskazanych w części II sekcji D JEDZ); 

c) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 6 do 

SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

Podwykonawcom oraz podać firmy Podwykonawców (o ile są znane). 

 

26. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów finansowych lub 

ekonomicznych zgodnie z art. 22a ust. 5 Pzp odpowiada solidarnie z Wykonawcą za 

szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobu nie ponosi winy. 

 

 

VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, 

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA 

SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, 

a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w języku polskim, 

w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej zamawiającego: 

https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl 

3. Sposób komunikowania się Zamawiającego i Wykonawców w zakresie złożenia 

oferty: 

 

1) Składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego 

na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, 

sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego 

w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej, zwanego dalej 

„jednolitym dokumentem - JEDZ” odbywa się przy użyciu środków 

https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl/
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komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem konta. 

https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl 

2) Wykonawca posiadający konto na platformie Zamawiającego 

gminamiejskakolo.ezamawiający.pl ma możliwość: złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku oraz ma dostęp do formularza 

do komunikacji. 

3) Za datę  przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów 

elektronicznych, oświadczeń, elektronicznych kopii dokumentów 

lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania 

na https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl  

4) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które 

Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać 

złożone w osobnym pliku wraz z jednoznacznym określeniem „Załącznik 

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami 

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

5) W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz dokument 

potwierdzający wniesienie wadium Wykonawca składa przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej wraz z ofertą przed upływem terminu do składania 

ofert.  

 

4. Sposób komunikowania się Zamawiającego i Wykonawców (nie dotyczy składania 

ofert):  

1) Składanie dokumentów elektronicznych, oświadczeń, zawiadomień, wniosków 

w tym o wyjaśnienie treści SIWZ oraz przekazywanie informacji na wezwanie 

w trybie art. 26 ustawy Pzp odbywa się elektronicznie za pośrednictwem: 

Platformy znajdującej się pod adresem https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl 

2) W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego 

w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego 

skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne 

z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich 

elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii 

poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie 

z nim o udzielenie zamówienia przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 

polega Wykonawca albo przez Podwykonawcę. 

3) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej. 

 

5. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający 

i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED) oraz numerem postępowania. 

6. Wymagania techniczne i organizacyjne, wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń, oświadczeń, 

wniosków oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w załączniku 

do SIWZ „Instrukcja korzystania z Platformy przez Wykonawców ubiegających się 

o udzielenie zamówienia publicznego”. 

7. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, 

uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze 

do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, 

https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl/
https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl/
https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl/


17 
 

zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres Platformy przyjmuje się datę ich 

złożenia/wysłania na Platformie. 

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wniosek 

należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję „zadaj pytanie 

lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”: w celu zadania pytania Zamawiającemu, 

Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to 

otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot 

pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym 

z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, Wykonawca uzyskuje potwierdzenie 

wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "pytanie wysłane".  

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

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

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

wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli  wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 

wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

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

wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. 

9. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje 

o dokonaniu modyfikacji SIWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem 

Platformy Zakupowej. 

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu 

wyjaśnienia treści SIWZ. 

11. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu 

jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający 

przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, tzn. umieści taką 

informację na stronie https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl 

12. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Zamawiający przedłuży termin składania 

ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne. Jeżeli 

zmiana będzie istotna, w szczególności będzie dotyczyć określenia przedmiotu, wielkości 

lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu 

lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas 

niezbędny na wprowadzenie zmian, z tym, że termin składania ofert nie będzie krótszy niż 

15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 

13. Uwaga. Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ nr sprawy ZP.271.13.2020 z platformy 

zakupowej Zamawiającego, powinni na bieżąco monitorować stronę internetową 

wskazaną w pkt.11. w celu sprawdzenia, czy w postępowaniu nie dokonano zmian treści 

SIWZ lub treści ogłoszenia o zamówieniu, mających wpływ na jego przebieg lub 

na sporządzenie oferty. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za sporządzenie przez 

Wykonawcę oferty z pominięciem dokonanych zmian treści SIWZ lub ogłoszenia 

o zamówieniu opublikowanych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. 

 

 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

 

https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl/
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1. Wykonawca jest obowiązany wnieść na rzecz Zamawiającego wadium w wysokości 

30.000,00 zł. 
2. Wadium może być wniesione w jednej z następujących form lub kilku z nich: 
 

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 (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). 

 

3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego 

w Kole w BZ WBK 1 Oddział w Kole  Nr 92 1090 1203 0000 0000 2000 1636 

odpowiednio z dopiskiem „wadium – odpady 2021.”  

4. Wadium wniesione przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być wystawione na co najmniej 

jednego z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub 

obejmować wszystkich albo kilku z nich. 

5. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych 

ograniczeń niezgodnych z ustawą Pzp, a w szczególności ograniczających możliwość 

zrealizowania praw przysługujących zamawiającemu zgodnie z art. 46 ust 4a i 5 ustawy. 

6. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 12 listopada 2020 roku o godz. 12
00

. 

7. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium, zostanie przez Zamawiającego odrzucona. 

8. Wadium wniesione w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć 

najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (co do dnia i godziny). Za termin 

wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku 

Zamawiającego. 

9. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej oraz gwarancji 

ubezpieczeniowej, gwarancja wadialna musi być nieodwołalna i zawierać następujące 

elementy: 

 

1) zobowiązanie banku lub ubezpieczyciela do zapłaty kwoty wadium w przypadku, 

gdy zajdą ustawowo określone zdarzenia, 

2) informację dotyczącą postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia 

gwarancji, 

3) wskazanie sumy gwarancyjnej, 

4) wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji,   

5) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji, 

6) określenie terminu ważności gwarancji wadium. 
 

10. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający 

wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub 

poręczenia) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym wystawcy gwarancji/poręczenia.  

11. Wadium wnoszone w formie określonej w pkt. powyżej nie może zawierać 

informacji, iż „gwarancja wygasa w momencie zwrotu oryginału”. 

12. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, 

w którym upływa termin składania ofert. 

13. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 
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oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego 

w art. 46 ust. 4a ustawy. 

14. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

15. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

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

wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 

określonym przez Zamawiającego. 

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

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego 

stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, 

o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, 

pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 

ust. 2 pkt. 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

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

została wybrana: 

 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

19. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym rozdziale dotyczą również 

przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach 

wskazanych w ustawie. 

 

 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od dnia składania ofert. 

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

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 

Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 

tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając 

o tym Zamawiającego. 

 

 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej w jednym z następujących 

formatów danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym – pod rygorem nieważności. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty 

opisany został w załączniku Nr 2 do SIWZ pn. „Instrukcja korzystania z Platformy przez 

Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego”. 

4. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia wraz z ofertą oraz innymi dokumentami składanymi 

wraz z ofertą, a także łącznie z plikami zawierającymi podpisy elektroniczne zaleca się 
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skompresować do jednego pliku archiwum (np. ZIP) celem zaszyfrowania w programie do 

szyfrowania udostępnionym na platformie zakupowej Zamawiającego. 

5. Zamawiający zaleca dla dokumentów w formacie .pdf podpis formatem PAdES, dla dokumentów 

w formacie innym niż pdf. podpis formatem XAdES. 

6. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

 

1) Formularz ofertowy (opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym) – do 

wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik do SIWZ. Wykonawca może sporządzić 

ofertę wg własnego wzorca, z zachowaniem danych wymaganych dla oferty w SIWZ 

i załącznikach. 

2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) (opatrzony kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym) zgodnie z zasadami określonymi dla tego dokumentu w rozdz. 

V SIWZ - Załącznik nr 1 do SIWZ; 

3) Pełnomocnictwo opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y 

upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze lub notariusza, z którego 

wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych 

wraz z ofertą (jeżeli dotyczy); 

4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współpracy, z której będzie wynikać 

przedmiotowe pełnomocnictwo, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze. 

Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu 

albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 

ustawy Pzp (jeżeli dotyczy). 

5) Zobowiązanie do udostępnienia zasobów- załącznik nr 5 do SIWZ opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym (jeżeli dotyczy). 

 

7. Ofertę, oświadczenia, a także wykaz usług zaleca się sporządzić na druku stanowiącym załącznik 

do SIWZ. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonego Formularza ofertowego (Załącznik nr 

1 do SIWZ), zobowiązany jest złożyć ofertę w taki sposób, by treść oferty odpowiadała treści 

SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonych druków (Formularz OFERTA 

wraz z załącznikami do oferty), treść składanych oświadczeń, wykazu usług oraz potencjału 

technicznego (specjalistyczne pojazdy, baza magazynowo transportowa) powinna potwierdzać 

spełnianie warunków udziału obowiązujących w niniejszym postępowaniu. 

9. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której cena musi być ustalona i wskazana 

zgodnie z opisem zawartym w rozdziale XI SIWZ. 

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

11. Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 

2019 poz.1010). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż 

w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 

Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji: 

 

1) odczytywanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, 

2) które są jawne na mocy odrębnych przepisów, 

3) ceny jednostkowej stanowiącej podstawę wyliczenia ceny oferty. 

 

12. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
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kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), które 

Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku 

wraz z opisem „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami 

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

13. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma wezwanie w trybie art. 90 

ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie 

przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie 

Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego 

zastrzeżenia jednocześnie wykaże, iż przekazane w nim informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

 

 

X. INFORMACJE O MIEJSCU ORAZ TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA 

OFERT 

 

1. Otwarcie ofert jest jawne i następuje 30 minut po upływie terminu do ich składania.  

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

3. Ofertę w postaci elektronicznej należy złożyć na Platformie pod adresem: 

https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY" do dnia 12.11.2020 

r. do godz. 12:00. 

4. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert, o którym mowa w ust. 3 powyżej nie 

może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.11.2020 r. o godz. 12:30. Miejsce otwarcia: w pok. Nr 

104, w budynku Urzędu Miejskiego w Kole przy ul. Stary Rynek 1. 

6. Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej 

Zamawiającego oraz na Platformie w zakładce „Dokumenty udostępnione” w folderze 

„Informacja z otwarcia ofert" i zawierać będzie dane określone w art. 86 ust. 5 Pzp. 

7. W myśl art. 86 ust. 4 ustawy Pzp podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz 

adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

8. W przypadku złożenia oferty po terminie, o którym mowa w ust 3 niniejszego rozdziału 

SIWZ, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę oraz zwróci ofertę po 

upływie terminu do wniesieniu odwołania. 

 

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY. 

 

1. W formularzu oferty Wykonawca podaję ryczałtową cenę jednostkową netto za jedną tonę 

odpadów odebranych i oddzielnie za jedną tonę zagospodarowania odpadów netto. Ceny 

te należy następnie pomnożyć przez wskazaną ilość przewidywanych do odbioru 

odpadów, wpisując odpowiednio uzyskane wartości we właściwych wierszach tabeli. 

Następnie zsumować obie wartości netto. Obliczyć odpowiednio według właściwej stawki 

podatku VAT, jego wysokość. Wpisać we właściwe komórki wymagane wartości, tj. 

wyrażoną liczbowo stawkę podatku i obliczoną jego kwotę. Następnie zsumować łączną 

wartość netto i obliczony podatek VAT, wg wzoru tabeli. Tak otrzymana wartość 

stanowić będzie cenę oferty brutto, którą Zamawiający odczyta podczas otwarcia ofert. 

2. Cenę podaną w ofercie należy zaokrąglić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

zgodnie z odnośnymi przepisami w tym zakresie. 

3. Cena musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia 
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wynikające wprost z SIWZ, opisu przedmiotu zamówienia, jak również w nich nie ujęte, 

a niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

4. Zamawiający nie dopuszcza żadnych negocjacji w związku z błędnym skalkulowaniem 

ceny. Skutki finansowe błędów w obliczaniu ceny obciążają wyłącznie Wykonawcę 

niniejszego zamówienia. W związku z powyższym Wykonawca musi przewidzieć 

wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na kalkulację zaoferowanych cen 

jednostkowych odpowiednio za odbiór i zagospodarowanie odpadów.  
5. Ustalenie prawidłowej stawki VAT pozostaje w gestii Wykonawcy, który zobowiązany 

jest przyjąć obowiązującą stawkę VAT zgodnie z ustawą z dn. 11 marca. 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (t. jedn. Dz. U z 2020 r. poz.106 ze zm.).  

3. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadził będzie do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 

i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 

do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku, zgodnie z art. 91 

ust. 3a Ustawy Pzp.  

4. Ceny jednostkowe określone odpowiednio za odbiór i zagospodarowanie będą traktowane 

jako ostateczne z wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT. 

5. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych 

polskich bez względu na uwarunkowania Wykonawcy. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia 

publicznego.  

 

 

XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 

 

1. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z zastrzeżeniem w rozdz. I i V 

SIWZ opartym o zasady z art. 24aa Ustawy. 

2. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i ich 

znaczenia, które będą brane pod uwagę przy ocenie ofert: 

 

 

Lp. Nazwa kryterium Waga 

1.  Cena (C) 60% 

2. Czas realizacji reklamacji  (R) 40 % 

  

czyli: 

𝑊𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑜𝑤𝑎 (𝑊𝑝) = 𝐶 + 𝑅 
 

Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która otrzyma najwyższą wartość 

punktową (Wp). 

 

1) Kryterium cena (C) – waga kryterium 60% zostanie obliczona na podstawie 

wzoru: 
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𝐶 =
𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑠𝑝𝑜ś𝑟ó𝑑 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡 𝑛𝑖𝑒 𝑝𝑜𝑑𝑙𝑒𝑔𝑎𝑗ą𝑐𝑦𝑐ℎ 𝑜𝑑𝑟𝑧𝑢𝑐𝑒𝑛𝑖𝑢

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑛𝑖𝑒 𝑝𝑜𝑑𝑙𝑒𝑔𝑎𝑗ą𝑐𝑒𝑗 𝑜𝑑𝑟𝑧𝑢𝑐𝑒𝑛𝑖𝑢
× 100 × 60% 

 

2) Kryterium czas realizacji reklamacji (R)– waga kryterium 40% =40 punktów. 

W kryterium tym oferta otrzyma odpowiednia ilość punktów w zależności od 

zaoferowanego przez Wykonawcę czasu realizacji reklamacji. Czas ten musi 

mieścić się w przedziale godzinowym od 12 do 48 godzin. Czas ten liczony będzie 

od chwili otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia od Zamawiającego 

o przedmiocie reklamacji dotyczącym nieprawidłowego wykonania usługi. 

Zamawiający przyzna punkty wg zasady: 

 

a) zaoferowanego przez Wykonawcę czasu realizacji reklamacji do 48 godzin  - 

0 punktów; 

b) zaoferowanego przez Wykonawcę czasu realizacji reklamacji do 36 godzin  - 

10 punktów; 

c) zaoferowanego przez Wykonawcę czasu realizacji reklamacji do 24 godzin  - 

20 punktów; 

d) zaoferowanego przez Wykonawcę czasu realizacji reklamacji do 18 godzin  - 

30 punktów; 

e) zaoferowanego przez Wykonawcę czasu realizacji reklamacji do 12 godzin  - 

40 punktów; 

3) Czas realizacji reklamacji należy podać w godzinach, przy zachowaniu powyższych 

wskazań godzinowych. W przypadku podania czasu realizacji reklamacji powyżej 

48 godzin Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z treścią SIWZ. 

4) W przypadku podania czasu realizacji reklamacji poniżej 12 godzin Zamawiający 

przyzna maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w zakresie tego 

kryterium czyli taką jaką przewidział dla zakresu do 12 godzin. 

5) W przypadku podania czasu realizacji reklamacji w wielkości pośredniej np. 

wpisując czas realizacji reklamacji wynoszący do 20 godzin, Zamawiający w takim 

przypadku przyzna punkty zaokrąglając je w górę tak jak dla czasu realizacji do 24 

godzin. 

3. Zamawiający zastosuje zaokrąglania wyników do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

 

 

XIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PRZY WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CELU 

ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu 

widzenia kryteriów przyjętych w SIWZ. 

2. Zamawiający żąda, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

złożenia umowy regulującej współpracę wykonawców występujących wspólnie.  

3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi 

Wykonawców podając w „Zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty”, 

w szczególności: 
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1) nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres,  

jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 

oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania i adresy jeżeli 

są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty a także 

punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia ofert, 

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

lub braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności. 
 

4. Informacje o których mowa w ust. 3 pkt 1 Zamawiający zamieści równocześnie na 

platformie zakupowej i stronie internetowej Zamawiającego na której było 

opublikowania ogłoszenie o wszczęciu postępowania. 

5. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej: 

 

1) Po upływie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty;  

2) w przypadku gdy w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko 

jedną ofertę termin te może zostać skrócony. 

 

6. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą. 

7. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie 

uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

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

że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania. 

8. Zamawiający unieważni całe postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

 

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie 

może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, 

3) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, 

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć, 

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 

9. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie 

wszystkich Wykonawców, którzy: 

 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert, 

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, 

 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
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XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY.  

 

1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, będzie wymagane 

wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto). 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

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

 

5. Nie przewiduje się wniesienia zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 

Ustawy. 

6. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału. 

7. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwot z tytułu nienależytego wykonania 

umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata 

bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 

8. Zamawiający wymaga, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej niż 

gotówka, dopuszczalnej prawem formie, zgodnej z zapisami ustawy, aby gwarancja 

ta, lub poręczenie, zabezpieczała/o interes Zamawiającego w pełnym okresie 

obowiązywania zabezpieczenia, tzn. gwarancja ubezpieczeniowa wnoszona w dniu 

podpisania umowy, (przed jej podpisaniem), musi zabezpieczać również okres 

rękojmi.  

9. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wyłoniony Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego dla wpłaty wadium. 

10. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 

na rachunek bankowy Wykonawcy. 

11. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu 100% wartości zabezpieczenia 

Wykonawca musi wnieść w dniu podpisania umowy.  

12. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka z dopuszczonych form. 

13. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

14. Zamawiający zwróci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

15. Warunki zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia uregulowane są w projekcie umowy 

stanowiącym załącznik do SIWZ. 
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XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY  

 
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 

2. Istotne dla stron postanowienia, zgodnie z którymi realizowane będzie niniejsze 

zamówienie publiczne, zawiera druk „PROJEKT UMOWY” . 

3. Przez cały okres trwania umowy Wykonawca zobowiązany będzie posiadać 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia za szkody wyrządzone na osobie 

i mieniu osób trzecich na kwotę nie niższą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion 

złotych). 

 

 

XVI. ŚRODKI ODWOŁAWCZE  

 

1. Środki ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcom, a także 

innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub 

poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

Ustawy. 

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ środki ochrony prawnej przysługują 

również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia  

środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

3. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w dziale 

VI Ustawy „ Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g. 

 

XVII. INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIEŃ CZĘŚCIOWYCH  

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.   

 

XVIII. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ 

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

XIX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH 

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości zlecania zamówień podobnych 

w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp.  

 

XX. INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH 

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.  

 

XXI. INFORMACJA O WALUTACH OBCYCH 

 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie  

w złotych polskich bez względu na uwarunkowania Wykonawcy. 

 

XXII. INFORMACJA O ZWROCIE KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu Wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu. 
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2. Wykonawcom przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa 

w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty w przypadku złożenia 

oferty nie podlegającej odrzuceniu, złożonej w postępowaniu, które podlega 

unieważnieniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

 

XXIII. INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU 

ZAKUPÓW 

 

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

 

XXIV. INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANEGO ZASTOSOWANIA AUKCJI 

ELEKTRONICZNEJ PRZY WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

 

XXV. STOSOWANIE RODO W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH 

 

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”, Zamawiający informuję, że: 

 

1) administratorem danych osobowych jest: Gmina Miejska Koło, ul. Stary Rynek 

1, 62-600 Koło; 

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Ewa Galińska. Kontakt do Inspektora 

Ochrony Danych: adres  mail: inspektor@osdidk.pl, tel.: 531 641 425*; 

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 

zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Koło”, numer sprawy: 

ZP.271.13.2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP;  

5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 5 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 

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 danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) Wykonawca posiada: 

 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do przekazanych danych 

osobowych, jednak w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których 

mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia RODO, wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Wykonawcy, 

którego dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, czy 
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sprecyzowania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania przekazanych danych 

osobowych **; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych 

osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego;  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przekazanych danych osobowych 

dotyczących wykonawcy narusza przepisy RODO; 

 

9) wykonawcy nie przysługuje:  

 

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

osobowych; 

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

RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania przekazanych danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

10) nie przysługuje Pani/Panu: 

 

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

osobowych; 

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

RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 

administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora 

ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu 

oraz jego załączników. 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania 

w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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................................................................ 
     (pieczęć adresowa Wykonawcy/lidera konsorcjum*)  

 

 

OFERTA 
 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: (członkowie konsorcjum)…............................................................. 

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

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

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

Tel./fax.: ……………................................................................................................................... 

E-mail: ………………………………………………………………...…...…………………… 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
1
 * 

 

TAK NIE 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym opublikowane w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 07.10.2020 roku nr ogłoszenia 2020/S 195-472237 na 

stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kole dla zamówienia pod nazwą: 

 

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIEODPADÓW KOMUNALNYCH 

OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY 

MIEJSKIEJ KOŁO 
 

CPV. 90.50.00.00-2 

 

1. Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w okresie od 

01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w pełnym rzeczowym zakresie 

określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na zasadach określonych 

w ustawie Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), 

przy zastosowaniu zryczałtowanych cen jednostkowych określonych w kolumnie nr 3 

poniższej tabeli (zgodnie z art. 6f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) oraz zgodnie 

z poniższymi warunkami: 

 

OFEROWANA CENA  
(waga kryterium: 60%) 

 

Rodzaj czynności 

Szacunkowa ilość odpadów 

w czasie trwania umowy 

poddanych odbieraniu, 

i zagospodarowaniu w Mg 

Cena ryczałtowa 

netto za 1 Mg 

odpadów w PLN 

Wartość netto 

w PLN 

( kol. 2 x kol. 3= 

                                                      
1
 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 

124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  

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

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej 

niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
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kol 4) 

1. 2. 3. 4. 

Odbieranie odpadów 

komunalnych 
6369,00 Mg   

Zagospodarowanie 

odpadów 

komunalnych 

6369,00 Mg   

WARTOŚĆ NETTO RAZEM:  

STAWKA VAT …………%:  

ŁĄCZNA CENA BRUTTO:  

Słownie: 

 

CZAS REALIZACJI REKLAMACJI * 
(waga kryterium: 40%) 

 

Czas realizacji reklamacji (należy wpisać jeden z pięciu dopuszczonych 

przedziałów tj. „do 12 godz.,” lub „do 18 godz.,” lub „do 24 godz.,” lub . „do 

36 godz.,” lub „do 48 godz.”) 
do …..…..godz.  

 

* Czas realizacji reklamacji liczony jest od chwili otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia od 

Zamawiającego z informacją o niepełnym bądź nieprawidłowym wykonaniu usługi odbioru odpadów. 

 

2. Oświadczamy, że wadium zostało wniesione w formie i wysokości: 

……………/………… 

3. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, jako najkorzystniejszej 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie…………… 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni 

wskazanych w SIWZ, tj. do dnia ............................…… roku.  

5. Oświadczamy, że nie przewidujemy/przewidujemy* możliwość wykorzystania 

do wykonania usług objętych przedmiotem zamówienia zasobów innych podmiotów na 

podstawie ich pisemnego zobowiązania. Jeżeli tak, należy dołączyć zobowiązanie 

w oryginale - załącznik nr 5. 

6. Oświadczamy, że usługi objęte zamówieniem publicznym zamierzamy wykonać sami bez 

udziału podwykonawców/z udziałem podwykonawców*.Jeżeli tak, wskazać części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Wykonawca podwykonawcom 

i podać firmy podwykonawców – załącznika nr 6. 

7. Oświadczamy, że druk „PROJEKT UMOWY”, który stanowi integralną część SIWZ 

został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty 

do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Oświadczamy, że oferta i załączniki zawierają/ nie zawierają* następujące informacje, 

które stanowią tajemnicę naszej firmy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 
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kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. 2019 

roku, poz. 1010 ze zm.):  
 

1) ........................................................................................................................................... 

2) ........................................................................................................................................... 

3) ........................................................................................................................................... 
 

9. Oświadczam, że wybór mojej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług  - TAK 

/NIE*. Jeśli tak, obowiązek ten będzie dotyczył ………… ( nazwa/rodzaj towaru usługi), 

a ich wartość netto będzie wynosiła………
2
 

10. Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejsza, należne nam 

wynagrodzenie należy przelać na rachunek bankowy nr ………...…………….……….. 

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO
3
 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.** 

12. Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty łącznie z załącznikami są ponumerowane 

i cała oferta składa się z .................. stron. 

13. Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) …………………………………………..………………………………………………. 

2) …………………………………….…………………………………………………….. 

3) ………………………………….……………………………………………………….. 

14. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do: 

Imię i nazwisko……………………………………………………… 

Adres:……………………………………..…………………………. 

Telefon……….……………….. fax………………………………… 
 

 

 

 

 

............................................    ............................................................................ 
  Miejscowość i data     Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 
 

 
*- Niepotrzebne skreślić 

 

 
  

                                                      
2
 Oświadczenie dotyczy nowelizacji z dnia 1. Lipca 2015r. dotyczącej art. 91 ust. 3a PZP, który ma zastosowanie przy: 

wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, wystąpieniu mechanizmu odwróconego obciążenia oraz imporcie usług lub imporcie towarów, 

z którymi wiąże się analogiczny obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównaniu cen ofertowych podatku VAT.  
3
 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

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

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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Załącznik Nr 1do oferty 

 
STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA 

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

 

 W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do 
utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany 
zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 
zamówienia

4
. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia

5
 w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej: 
Dz.U. UE S numer [472237-2020-PL], data 07/10/2020[], strona [S-195],  
Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [2][0][2][0]/S [1][9][5]–[4][7][2][2][3][7][ ] 
Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja 
zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające 
jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia: 
W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest 
wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie 
postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….] 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

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

Tożsamość zamawiającego
6
 Odpowiedź: Administracja samorządowa 

Nazwa:  Gmina Miejska  
Koło,  
ul. Stary Rynek 1,  
Koło  
62-600,  
Polska 
Tel.: +48 632610252 
E-mail: zamowienia.publiczne@kolo.pl  
Faks: +48 632722984 
Kod NUTS: PL414 
Adresy internetowe: 
Główny adres: www.kolo.pl 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy 
dokument? 

Odpowiedź: 

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia
7
: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Koło” 
w okresie od 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.” 
 

                                                      
4
 Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług 

elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu 
dokumentowi zamówienia. 
5
 W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 

ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu. 
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania. 
6
 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę 

podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. 
7
 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 

mailto:zamowienia.publiczne@kolo.pl
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Rodzaj zamówienia 
Usługa 

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

8
: 

ZP.271.13.2020 

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

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

Identyfikacja: 
Odpowiedź: 

Nazwa: [   ] 

Numer VAT, jeżeli dotyczy: 

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

[   ] 

[   ] 

Adres pocztowy:  [……] 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów
9
: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem 

bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem
10

? 

[] Tak [] Nie 

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest 

zastrzeżone
11

: czy wykonawca jest zakładem 

pracy chronionej, „przedsiębiorstwem 

społecznym”
12

 lub czy będzie realizował 

zamówienie w ramach programów zatrudnienia 
chronionego? 
Jeżeli tak, 
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? 
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do 

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

                                                      
8
 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 

9
 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 

10
 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i 
które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 43 milionów EUR. 
11

 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 
12

 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub 
defaworyzowanych. 
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której kategorii lub których kategorii pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych 
należą dani pracownicy. 

 

Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do 
urzędowego wykazu zatwierdzonych 
wykonawców lub posiada równoważne 
zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu 
(wstępnego) kwalifikowania)? 

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy 

Jeżeli tak: 

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

a) Proszę podać nazwę wykazu lub 
zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny 
lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: 
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub 
wydania zaświadczenia jest dostępne w formie 
elektronicznej, proszę podać: 
 
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące 
podstawę wpisu do wykazu lub wydania 
zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, 

klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie
13

: 

d) Czy wpis do wykazu lub wydane 
zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane 
kryteria kwalifikacji? 
Jeżeli nie: 
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące 
informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub 
D, w zależności od przypadku.  
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia: 
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenie odnoszące się do płatności 
składek na ubezpieczenie społeczne i podatków 
lub przedstawić informacje, które umożliwią 
instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia 
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej 
bazy danych w dowolnym państwie 
członkowskim? 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać:  

 
 
 
 
 
 
 

a) [……] 
 
 

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

Rodzaj uczestnictwa: 
Odpowiedź: 

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

wykonawcami
14

? 

[] Tak [] Nie 

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

                                                      
13

 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 
14

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

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

Części Odpowiedź: 

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

[   ] 

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

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

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile 
istnieją: 

Odpowiedź: 

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

[……], 
[……] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 

Adres pocztowy: [……] 

Telefon: [……] 

Adres e-mail: [……] 

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

[……] 

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 

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

[] Tak [] Nie 

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

dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V
15

. 

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA 

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

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim [] Tak [] Nie 

                                                      
15

 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. 
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podwykonawstwo jakiejkolwiek części 
zamówienia? 

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

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

 

Część III: Podstawy wykluczenia 

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

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

1. udział w organizacji przestępczej
16

; 

2. korupcja
17

; 

3. nadużycie finansowe
18

; 

4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością 

terrorystyczną
19

 

5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu
20

 

6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi
21

. 

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

Odpowiedź: 

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

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

22
 

Jeżeli tak, proszę podać
23

:  

                                                      
16

 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie 
zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). 
17

 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i 
urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 
2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). 
Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu 
zamawiającego) lub wykonawcy. 
18

 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 
27.11.1995, s. 48). 
19

 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania 
terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia 
przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji 
ramowej. 
20

 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 
2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu 
(Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15). 
21

 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. 
w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 
2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). 
22

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
23

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 
1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) 
skazania; 
b) wskazać, kto został skazany [ ]; 
c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio 
ustalone w wyroku: 

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

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

24
 

W przypadku skazania, czy wykonawca 
przedsięwziął środki w celu wykazania swojej 
rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej 
podstawy wykluczenia

25
 („samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki
26

: [……] 

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

Płatność podatków lub składek na 
ubezpieczenie społeczne: 

Odpowiedź: 

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

[] Tak [] Nie 

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

– Czy ta decyzja jest ostateczna i 
wiążąca? 

– Proszę podać datę wyroku lub 
decyzji. 

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

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

Podatki 
Składki na 
ubezpieczenia 
społeczne 

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

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

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

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

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

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

                                                      
24

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
25

 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. 
26

 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie 
powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.  
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Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
płatności podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, 
proszę wskazać: 

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

 27 

[……][……][……] 

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI 

ZAWODOWYMI
28

 

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

Informacje dotyczące ewentualnej 
niewypłacalności, konfliktu interesów lub 
wykroczeń zawodowych 

Odpowiedź: 

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

29
? 

[] Tak [] Nie 

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

Czy wykonawca znajduje się w jednej z 
następujących sytuacji: 
a) zbankrutował; lub 
b) prowadzone jest wobec niego 
postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; 
lub 
c) zawarł układ z wierzycielami; lub 
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 
w krajowych przepisach ustawowych i 

wykonawczych
30

; lub 

e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub 
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? 
Jeżeli tak: 

– Proszę podać szczegółowe informacje: 

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

działalności gospodarczej
31

. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– [……] 

– [……] 
 
 
 
 

 

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

                                                      
27

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
28

 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 
29

 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 
30

 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 
31

 Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) 
stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy 
wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie. 
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Czy wykonawca jest winien poważnego 

wykroczenia zawodowego
32

?  

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 [……] 

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

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami 

porozumienia mające na celu zakłócenie 
konkurencji? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

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

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek 

konflikcie interesów
33

 spowodowanym jego 

udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane 

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

[] Tak [] Nie 
 
 
 
[…] 

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

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 

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

Czy wykonawca może potwierdzić, że: 

nie jest winny poważnego wprowadzenia w 

błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych 
do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do 
weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; 

b) nie zataił tych informacji; 

c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić 
dokumenty potwierdzające wymagane przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; 
oraz 
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny 
sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji 
przez instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający, pozyskać informacje poufne, które 
mogą dać mu nienależną przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 

[] Tak [] Nie 

                                                      
32

 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
33

 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające 
w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ 
na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub 
udzielenia zamówienia? 

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

CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO 

Podstawy wykluczenia o charakterze 
wyłącznie krajowym 

Odpowiedź: 

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

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

34
 

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

[] Tak [] Nie 
 
 
[……] 

 

Część IV: Kryteria kwalifikacji 

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

: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI 

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

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

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów 
kwalifikacji 

Odpowiedź 

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie 

A: KOMPETENCJE 

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

Kompetencje Odpowiedź 

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze 
zawodowym lub handlowym prowadzonym w 
państwie członkowskim siedziby wykonawcy

35
: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

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

2) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
usługi: 
Czy konieczne jest posiadanie określonego 
zezwolenia lub bycie członkiem określonej 
organizacji, aby mieć możliwość świadczenia 

 
[] Tak [] Nie 
 
Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub 
status członkowski chodzi, i wskazać, czy 

                                                      
34

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
35

 Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą 
być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. 
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usługi, o której mowa, w państwie siedziby 
wykonawcy?  
 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

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

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

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

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź: 

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

36
 (): 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

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

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w 
obszarze działalności gospodarczej objętym 
zamówieniem i określonym w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu 
wymaganej liczby lat obrotowych jest 
następujący: 
i/lub 
2b) Jego średni roczny obrót w 
przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej 
liczby lat wymaganej w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 
następujący

37
: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

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

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

[……] 

4) W odniesieniu do wskaźników finansowych
38

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

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X 
do Y

39
 – oraz wartość): 

[……], [……]
40

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

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

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

6) W odniesieniu do innych ewentualnych 
wymogów ekonomicznych lub finansowych, 

[……] 
 

                                                      
36

 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
37

 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
38

 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
39

 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
40

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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które mogły zostać określone w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, 
wykonawca oświadcza, że 
Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła 
zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

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

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA 

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

Zdolność techniczna i zawodowa Odpowiedź: 

1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień 
publicznych na roboty budowlane: 
W okresie odniesienia

41
 wykonawca wykonał 

następujące roboty budowlane określonego 
rodzaju:  
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
zadowalającego wykonania i rezultatu w 
odniesieniu do najważniejszych robót 
budowlanych jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

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

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień 
publicznych na dostawy i zamówień 
publicznych na usługi: 
W okresie odniesienia

42
 wykonawca zrealizował 

następujące główne dostawy określonego 
rodzaju lub wyświadczył następujące główne 
usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu 
wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, 
zarówno publicznych, jak i prywatnych

43
: 

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

Opis Kwoty Daty Odbiorcy 

    
 

2) Może skorzystać z usług następujących 
pracowników technicznych lub służb 
technicznych

44
, w szczególności tych 

odpowiedzialnych za kontrolę jakości: 
W przypadku zamówień publicznych na roboty 
budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić 
do następujących pracowników technicznych lub 
służb technicznych o wykonanie robót: 

[……] 
 
 
[……] 

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

[……] 

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

[……] 

5) W odniesieniu do produktów lub usług o 
złożonym charakterze, które mają zostać 
dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu 
do produktów lub usług o szczególnym 
przeznaczeniu: 

 
 
 
[] Tak [] Nie 

                                                      
41

 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat. 
42

 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad trzech lat. 
43

 Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, 
jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. 
44

 W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa 
danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić 
odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 



15 
 

Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie 
kontroli

45
 swoich zdolności produkcyjnych lub 

zdolności technicznych, a w razie konieczności 
także dostępnych mu środków naukowych i 
badawczych, jak również środków kontroli 
jakości? 

6) Następującym wykształceniem i 
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: 
a) sam usługodawca lub wykonawca: 
lub (w zależności od wymogów określonych w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): 
b) jego kadra kierownicza: 

 
 
a) [……] 
 
 
 
b) [……] 

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

[……] 

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

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

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

[……] 

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić 
podwykonawcom

46
 następującą część 

(procentową) zamówienia: 

[……] 

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

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

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

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

                                                      
45

 Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej 
imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. 
46

 Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz 
polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski 
dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). 
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formie elektronicznej, proszę wskazać: [……][……][……] 

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania 
środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w 
ogłoszeniu. 

Systemy zapewniania jakości i normy 
zarządzania środowiskowego 

Odpowiedź: 

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

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

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

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

 

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów 

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

Wykonawca oświadcza, że: 

Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź: 

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

47
, proszę wskazać dla 

[….] 
 
 
 
[] Tak [] Nie

48
 

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

                                                      
47

 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
48

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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każdego z nich: [……][……][……]
49

 

Część VI: Oświadczenia końcowe 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są 
dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego 
wprowadzenia w błąd. 
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, 
przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, 
w których: 
a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich 
dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w 
dowolnym państwie członkowskim

50
, lub  

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.
51

, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już 
posiada odpowiednią dokumentację. 
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub 
podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów 
potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których 
to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić 
postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej, numer referencyjny)].  

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

 

                                                      
49

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
50

 Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub 
organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę 
czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.  
51

 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 
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Załącznik Nr 2 do oferty 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI  

LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI  

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................... 

 

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

 
W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego:  

 

pn. ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD 

WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY 

MIEJSKIEJ KOŁO 

 

I. Oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej i składamy listę 

podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

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

poz. 1076 z późn. zm.). 
 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1.   

2.   

3.   

…..   

 
Równocześnie przedstawiamy dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia: ……………………………………. 

 

 

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

  Miejscowość i data     Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

 
II. Oświadczamy, że nie należymy do tej samej do grupy kapitałowej, w rozumieniu 

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

poz. 1076 z późn. zm.). 

 
 

..........................................    ........................................................................ 
  Miejscowość i data     Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
 

* - Wypełnić właściwe 
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Załącznik Nr 3 do oferty 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
 

 

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

 

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

 

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH GŁÓWNYCH DOSTAW 

W TYM CO NAJMNIEJ JEDNEJ USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA ODBIERANIU 

ODPADÓW KOMUNALNYCH W SPOSÓB CIĄGŁY PRZEZ OKRES MIN.10 M-CY, 

O ŁĄCZNEJ MASIE CO NAJMNIEJ 3 TYS. MG , ZREALIZOWANEJ W OKRESIE 

OSTATNICH 3 LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT*
 

 

Lp. 
Zamawiający  

(nazwa, adres, telefon) 

Informacja  

na temat wykonawcy usług 

(doświadczenie własne 

/konsorcjant  

lub wspólnik spółki cywilnej, 

inny podmiot)*** 

Charakterystyka 

usług 

(przedmiot, roczna 

ilość odebranych 

odpadów w Mg)** 

Okres realizacji  usług 

początek koniec 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 

 

 

     

 
*    jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy niż 3 lata - w okresie prowadzonej przez 

niego działalności gospodarczej; 

**  należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie 

(poświadczenie wydane nie wcześniej niż 3-m-ce przed upływem terminu składania ofert lub 

oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnych charakterze wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać poświadczenia); 

*** w przypadku wykazania doświadczenia innego podmiotu należy wypełnić Załącznik Nr 5 

 

 

 

 
 

............................................                  .......................................................................... 
                 Miejscowość i data                                Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik Nr 4 do oferty 

 

POTENCJAŁ TECHNICZNY  
 

 

 

 

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................... 

 

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

 

 

WYKAZ WYMAGANYCH NARZĘDZI I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH 

NIEZBĘDNYCH WYKONAWCY W CELU REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 

 

 
 

................................................         ……................................................................................... 
          Miejscowość i data                                        Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

Lp. Opis (rodzaj) wyposażenia Liczba jednostek 

Informacja o podstawie do 

dysponowania zasobem 

(Zasób własny/ zasób udostępniony do 

dyspozycji przez inny podmiot) 

1. 

Pojazdy przystosowane do 

odbierania zmieszanych 

odpadów komunalnych 

  

2. 

Pojazdy przystosowane do 

odbierania selektywnie 

zebranych odpadów 

komunalnych 

  

3. 

Pojazdy przystosowane do 

odbierania odpadów 

segregowanych 

z pojemników typu „dzwon” 

  

4. 

Pojazdy przystosowane do 

odbierania odpadów bez 

funkcji kompaktującej 

  

Baza magazynowo- transportowa 

Nazwa, adres,  

Lokalizacja 

(odległość od 

granic gminy) 

Podstawa dysponowania 
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Załącznik Nr 5 do oferty 

 

ZOBOWIĄZANIE DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW  

PRZEZ INNE PODMIOTY*  
 

ZOBOWIĄZANIE DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW  

PRZEZ INNE PODMIOTY* 
 

 

Nazwa Wykonawcy: …................................................................................................................ 
(udostępniającego zasób) 

 

Adres Wykonawcy: ….................................................................................................................. 
(udostępniającego zasób) 

 

 

Ja niżej podpisany(a): ……........................................................................................................... 

 

działając w imieniu: …………..................................................................................................... 

 

 

1) Udostępniam zasoby w zakresie sytuacji finansowej i ekonomicznej poprzez:** 
 

a) ...................................................................................................................................... 

b) ……………………………………………………………………………………….. 

c) ……………………………………………………………………………………….. 

 
 

2) Udostępniam zasoby w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:*** 
 

a) ...................................................................................................................................... 

b) ……………………………………………………………………………………….. 

c) ……………………………………………………………………………………….. 
(podać imię i nazwisko) 

 

 

dla firmy: 

 

....................................................................................................................................................... 
(nazwa i adres Wykonawcy któremu zasób jest udostępniany) 

 

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

 

do realizacji zamówienia publicznego pod nazwą: 

 

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD 

WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY 

MIEJSKIEJ KOŁO 

 

Wykonawca będzie dysponował zasobami naszego podmiotu w stopniu niezbędnym do 
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należytego wykonania zamówienia, w szczególności oddane do dyspozycji wykonawcy 

zostaną nasze zasoby……………………………………………………………………………. 

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

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

na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia tj. ………………………………..…… 

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

 

1. Zakres faktycznie dostępnych Wykonawcy zasobów naszego podmiotu to: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………, 

2. Sposób wykorzystania zasobu przy wykonywaniu zamówienia: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

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

3. Charakter stosunku łączącego Wykonawcę z innym podmiotem: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. Sposób realizacji udostępnianego zasobu i w jakim okresie inny podmiot będzie brał 

udział przy wykonywaniu zamówienia: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

..............................., dnia ............ 202… roku  

 ........................................................ 
        (podpis osoby reprezentującej firmę Wykonawcy  

             udostępniającego zasób, pieczątka imienna) 

 

 

..............................., dnia ............ 202… roku  

 ........................................................ 
        (podpis osoby reprezentującej firmę Wykonawcy  

             korzystającego z zasobu, pieczątka imienna) 

 
* wypełniony druk należy załączyć do ofert tylko w przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał 

z zasobów innych podmiotów w w/w zakresie wraz z dokumentami tego podmiotu wymaganymi 

w SIWZ   

** należy odpowiednio wypełnić Załącznik Nr 3 „DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE”  

*** odpowiednio wpisać  pozostałe zasoby z których zamawiający będzie korzystał od innych podmiotów 
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 Załącznik Nr 6 do oferty 

PODWYKONAWSTWO* 
 

 

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................... 

 

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

 

 

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH WYKONANIE WYKONAWCA 

POWIERZY PODWYKONAWCOM 

 

 
 

Lp. Firma Podwykonawcy 
Części zamówienia, których wykonanie Wykonawca 

zamierza powierzyć podwykonawcom 

   

   

   

   

 

* wypełniony druk należy załączyć do ofert tylko w przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał 

z pomocy podwykonawców przy realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia.  

 
 

 

 

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

                 Miejscowość i data            Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik Nr 7 do oferty 

OŚWIADCZENIA* 
 

 

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................... 

 

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

 

Wypełniając dyspozycję zawartą w Rozdziale V, punkt 6 podpunkt 4), 5) i 6) specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym pn: 

 

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD 

WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY 

MIEJSKIEJ KOŁO  

 

oświadczam, że: 

 

1. nie został wobec mnie wydany prawomocny wyrok sądu lub ostateczna decyzja 

administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub 

decyzji – przedkładam dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 

w sprawie spłat tych należności – w załączeniu; 

2. nie zostało wobec mnie wydane orzeczenie tytułem środka zapobiegawczego zakazu 

ubiegania się o zamówienia publiczne; 

3. nie zalegam z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 

z późn. zm); 

 

 

 

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

                 Miejscowość i data            Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 
 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

 

 

............................................   ............................................................................. 
        Miejscowość i data         Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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PROJEKT UMOWY  

 

 

UMOWA ŚR. 272.….2020 
 

zawarta w dniu ………2020 roku w Kole  

 pomiędzy: 

 Gminą Miejską Koło ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło 

REGON: 311620880          NIP:  666 20 46 949 

reprezentowaną przez: 

Pana Lecha Brzezińskiego  - Zastępcę Burmistrza Miasta Koła  

działającym na podstawie Zarządzenia Nr OA. 0050.32.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 

19 lutego 2019 r. 

a 

 

……………………………………………………. , zamieszkałym ………………………. 

……………………………………….…………… , prowadzącym działalność pod nazwą: 

…………………………………………………., z siedzibą w ……………..………………., 

wpisanym do Centralnej Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej ……………. 

(lub nr KRS – w zależności od rodzaju podmiotu),  

REGON ……………………… , NIP ……………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 

nieograniczonym ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 07.10.2020 

roku nr ogłoszenia 2020/S 195-472237 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.1843 ze zm.) 

 

otrzymuje brzmienie: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie o nazwie „Odbiór i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

z terenu Gminy Miejskiej Koło”. 

2. Zadaniem Wykonawcy jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze 

wszystkich nieruchomości na terenie miasta Koła, na których zamieszkują mieszkańcy, 

w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania 

do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie 

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

w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439.), przepisami Rozporządzenia Ministra 
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Środowiska z 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 2167) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 15 

grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412). Szczegółowy opis 

przedmiotu umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

 

§ 2 

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

 

Strony zgodnie ustalają, że wykonanie przedmiotu umowy następować będzie w okresie od 

dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. 

 

§ 3 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę oraz uprawnienia, potencjał 

techniczny i osobowy oraz bazę magazynowo - techniczną niezbędne do należytego, 

terminowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, 

z zachowaniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez Wykonawcę usług, 

a w szczególności posiada: 

 

1) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Koło, 

o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439.), 

2) aktualne zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie zbierania 

odpadów, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.).  

3) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty 

w opakowaniach i gospodarujący odpadami prowadzonego przez Marszałka 

Województwa na podstawie art. 49 ust 1 ustawy z dn. 14 grudnia 2012 roku 

o odpadach(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.). 

Dokumenty potwierdzające posiadanie pozwolenia i wpisów do rejestrów stanowią 

załączniki do niniejszej umowy.  

 

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

okres realizacji niniejszej Umowy. 

 

§ 4 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

1. Realizując przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu 

Umowy z zachowaniem należytej staranności wymaganej od profesjonalisty oraz zgodnie 

z obowiązującymi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy normami, a w szczególności 

zgodnie z przepisami: 
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1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. .j. Dz.U. z 2020 

r. poz. 1219 ze zm.),  

2) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 ze 

zm.), 

3) ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

( t. j. Dz.U. z 2020 r., poz.1439 ), 

4) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie 

szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122),   

5) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 lipca 2018 roku w sprawie wzorów 

sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych 

nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1627), 

6) Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2019-

2025 wraz z planem inwestycyjnym(WPGO 2025), przyjętym Uchwałą Nr 820/2019 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 czerwca 2019 roku.  

 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich obowiązków opisanych 

w Załączniku nr 1 do Umowy w sposób tam określony, zgodnie z zaakceptowanym przez 

Zamawiającego Harmonogramem wywozu odpadów komunalnych, lub jego zmianą. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania informacji dotyczących 

realizacji Umowy, na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 

2 (dwóch) dni roboczych od dnia otrzymania żądania. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania poufności co do informacji lub danych 

pozyskanych w związku lub w wyniku realizacji Umowy, w szczególności do 

przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, stosownie do 

przepisów 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), które to informacje i dane nie mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę 

w celu innym niż dla potrzeb realizacji postanowień Umowy, w tym nie mogą zostać 

wykorzystane w celach marketingowych i reklamowych. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnej przez cały okres realizacji 

postanowień niniejszej umowy polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z realizacją przedmiotu 

Umowy na kwotę nie niższą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). 

W przypadku, gdy okres ubezpieczenia wskazany w umowie 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 ubezpieczenia 

wskazaną w zdaniu pierwszym.  

6. Wymogi dotyczące przekazywania odebranych niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych do instalacji komunalnej przez Wykonawcę. 
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1) Wykonawca odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady zobowiązany jest zgodnie Planem  

Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz 

z planem inwestycyjnym (WPGO 2025), przyjętym Uchwałą Nr 820/2019 Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 czerwca 2019 roku, zasadami gospodarki 

odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 797 ze zm. ), ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) przekazywać 

bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych tj. 

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie. 

2) Wykonawca selektywnie zbierane odpady komunalne winien przekazywać do 

instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z hierarchią sposobów 

postępowania z odpadami oraz najlepszą, dostępną techniką lub technologią, o której 

mowa w art. 143 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. 

U z 2020 r., poz.1219 ze zm.) do najbliżej położonego miejsca, w którym mogą być 

przetwarzane ( art. 20 ust. 2 ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r., o odpadach, tj. Dz. U. 

z 2020 r., poz.797 ze zm.).  

3) Wykonawca w zakresie posiadanego sprzętu powinien w szczególności spełniać 

wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. Poz. 122). 

4) Wykonawca dysponuje następującym potencjałem technicznym: 

 

a) dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych, 

b) dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych,  

c) jednym pojazdem umożliwiającym odbieranie odpadów segregowanych 

z pojemników typu „dzwon”; 

d) jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej; 

e) pojazdy są wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie 

terenu po opróżnieniu pojemników i zebraniu worków z odpadami; 

f) pojazdy są wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie 

pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwale zapisywanie, 

przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu i miejscach postoju oraz 

czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający 

weryfikację tych danych. W ramach umowy Wykonawca udostępni 

Zamawiającemu ciągły dostęp do programu odczytującego wyżej zapisane dane 

(co najmniej na jednym stanowisku komputerowym), zapis danych w formie 

elektronicznej za dany miesiąc oraz bieżące dane Wykonawca udostępni 

Zamawiającemu na wezwanie w terminie 2 dni roboczych od wezwania 

przesłanego przez Zamawiającego e-mailem na podany adres lub faksem. Dostęp 
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do ww. programu Wykonawca zapewni Zamawiającemu podczas trwania umowy 

i trzy miesiące po jej zakończeniu. 

g) Wykonawca posiada bazę magazynowo – transportową usytuowaną……………. 

 

5) Wykonawca zobowiązuje się używać do realizacji przedmiotu umowy pojazdy 

wskazane w załączonym do umowy wykazie pojazdów, którymi będzie świadczona 

usługa przez cały czas trwania umowy. 

6) Wykaz osób upoważnionych do podpisywania kwitów wagowych dokumentujących 

dostarczenie odpadów oraz wykaz telefonów do kontaktów roboczych 

z uwzględnieniem łączności bezprzewodowej niezbędnej do prawidłowej realizacji 

usług, stanowi załącznik do umowy. W przypadku zmiany danych dotyczących 

wykazu osób upoważnionych do podpisywania kwitów wagowych lub zmiany wykazu 

telefonów, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego na piśmie.  

7) Wykonawca dostosuje się do zasad obowiązujących na terenie Miejskiego Zakładu 

Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie.  

 

7. Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli 

nieruchomości przez Wykonawcę. Kody odpadów: 

 

a) papier (kod 15 01 01, 20 01 01) - worek niebieski;  

b) metale i tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (kody 15 01 02, 20 01 39, 

15 01 04, 20 01 40, 15 01 05, 15 01 06) - worek żółty; 

c) szkło (kod 15 01 07, 20 01 02) - worek zielony; 

d) bioodpady  (kod 20 02 01, 20 01 08) - worek brązowy;  

e) popiół i żużel z palenisk domowych (kod 20 03 99)- pojemnik opisany „popiół”. 

 

8. Standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska. 

 

1) Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zgodnie 

z przepisami prawa ochrony środowiska oraz przepisami sanitarnymi.  

2) Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do 

porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami 

wysypanymi z pojemników, kontenerów i pojazdów w trakcie realizacji usługi 

wywozu.  

3) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie 

odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 

Dotyczy to m.in. ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw 

formalno- prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów 

uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 

4) Wykonawcę obowiązuje:  

 

a) zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze 

zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli 

nieruchomości,  
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b) zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych . 

 

9. Obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą 

zamówieniem. 

 

1) Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych 

raportów (w formie papierowej i elektronicznej) zawierających informacje o: 

 

a) ilości odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

[Mg], 

b) ilości odebranych odpadów: szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych, 

opakowania wielomateriałowe [Mg], 

c) ilości odebranego popiołu i żużlu [Mg], 

d) ilości odebranych bioodpadów [Mg]. 

 

2) w wykazie nieruchomości od których zostały odebrane odpady komunalne (należy 

również zaznaczyć ilość odebranych pojemników i worków wraz z pojemnością przy 

każdym adresie), 

3) rodzaju wydanych pojemników wraz z adresami, 

4) wykonania mycia i dezynfekcji pojemników w miesiącu wykonania usługi 

z podaniem terminu. 

5) Wykonawca przedstawia zestawienie nieruchomości poddanych kontroli (adres) oraz 

wskazuje rodzaj kontrolowanej frakcji, sposób segregacji odpadów 

(prawidłowy/nieprawidłowy). 

6) Do miesięcznego raportu Wykonawca dołącza raport kontroli nieruchomości 

w zakresie prawidłowej segregacji odpadów. Wykonawca ustala „Wzór raportu 

kontroli” z Zamawiającym. 

7) Wykonawca przesyła raport do Zamawiającego w terminie 7 dni od zakończenia 

miesiąca, którego dotyczy. 

8) Raport miesięczny jest podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonaną usługę. 

9) Wykonawca jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ewidencji ilościowej 

i jakościowej zgodnie z katalogiem odpadów poprzez zważenie na legalizowanej 

wadze lub określenie w inny sposób ilość przyjętych odpadów, a następnie 

odnotowanie jej w ewidencji. 

10) Ewidencję odpadów należy prowadzić z zastosowaniem kart przekazania odpadów 

sporządzonych zgodnie z art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(t.j. Dz. U. z 2020, poz. 797 ze zm. ). 

11) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu 

dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem tj. rocznych sprawozdań 

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

i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ). Wykonawca będzie 

przekazywał Zamawiającemu sprawozdanie, o którym mowa powyżej w formie 

papierowej - w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. 
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W przypadku, gdy sprawozdanie jest sporządzone nierzetelnie, Wykonawca 

zobowiązany będzie do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 14 dni. 

12) W celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego rocznego sprawozdania 

z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym 

mowa w art. 9 q wyżej cytowanej ustawy, Wykonawca zobowiązany będzie 

przekazać Zamawiającemu niezbędne informacje umożliwiające sporządzenie 

sprawozdania. 

13) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w formie elektronicznej bieżące informacje 

o adresach nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady 

komunalne, a które nie zostały ujęte w bazie danych prowadzonej przez 

Zamawiającego. 

 

10. Szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości. 

 

1) Odbiór odpadów komunalnych oznacza wykonanie usługi opróżniania pojemników 

o określonej pojemności z odpadów – niezależnie od ich masy znajdującej się w tym 

pojemniku oraz odbiór worków z poszczególnymi rodzajami odpadów selektywnie 

gromadzonymi. 

2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy dokonania ważenia, 

na koszt Wykonawcy pojazdów specjalistycznych skierowanych do odbioru odpadów 

komunalnych zarówno zmieszanych jak i segregowanych przed przystąpieniem do 

odbioru odpadów (pojazd pusty) i po zakończonym odbiorze odpadów. Ważenie 

odpadów odbywać się będzie na terenie Gminy Miejskiej Koło na wadze wskazanej 

przez Zamawiającego.    

3) Odpady komunalne segregowane i niesegregowane powinny być zbierane „u źródła" 

- bezpośrednio od mieszkańców w systemie pojemnikowo – workowym w każdej 

ilości.  

 

a) W zabudowie jednorodzinnej w dniu wywozu Wykonawca zabiera pojemniki 

wystawione przed posesje. Pojemniki należy odstawić w miejsce nie 

powodujące utrudnienia w przejściu.  

b) Natomiast w zabudowie wielorodzinnej gdzie znajduje się miejsce wydzielone 

do ustawienia pojemnika (altanka śmietnikowa lub miejsce gromadzenia 

odpadów) należy pojemnik zabrać z tego miejsca i odstawić na to samo 

miejsce. 

 

4) Do obowiązków Wykonawcy w zakresie odbioru odpadów należy wykonywanie 

usługi: 

 

a) w sposób ciągły, nie zakłócając spoczynku nocnego, w godzinach od 7.00 do 

20.00, 

b) w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu odbioru, 

c) niezależnie od warunków atmosferycznych, 
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d) niezależnie od utrudnień w dostępie do miejsc gromadzenia odpadów 

spowodowanych między innymi prowadzeniem remontów dróg, dojazdów itp. 

W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu 

kosztów realizacji przedmiotu umowy, 

e) pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, 

w sposób wykluczający mieszanie odpadów. 

 

5) Wykonawca obowiązany jest do odbierania odpadów w sposób zapewniający 

utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego, w szczególności do: 

 

a) zapobiegania wysypywaniu się odpadów z pojemników i worków podczas 

dokonywania odbioru, 

b) uprzątnięcia rozsypanych odpadów w promieniu 2 metrów wokół 

pojemników/worków i odbierania odpadów z miejsc ich gromadzenia. 

 

6) Wykonawcę obowiązuje: 

 

1) zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi 

odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości, 

2) zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych, 

3) zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem w trakcie transportu, 

w przypadku wysypania Wykonawca obowiązany jest do natychmiastowego 

uprzątnięcia odpadów. 

4) dopuszcza się łączny transport różnych frakcji zebranych selektywnie odpadów 

komunalnych. 

 

7) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie mienia 

w czasie wykonywania usługi (np. uszkodzenia pojemników do gromadzenia 

odpadów, chodników, jezdni, ogrodzeń itp.) na zasadach określonych w kodeksie 

cywilnym. 

8) Do obowiązków Wykonawcy należy również : 

 

a) przekazywanie sprawozdań z wykonywanych usług zgodnie z ustawą 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  

b) wykonanie przedmiotu umowy w sposób fachowy, niepowodujący 

niepotrzebnych przeszkód oraz ograniczający niedogodności dla mieszkańców 

Gminy Miejskiej Koło do niezbędnego minimum, 

c) okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających 

wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego 

wymaganiami i przepisami prawa. 

 

9) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji „reklamacji” (nieodebranie 

z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem, niepozostawienie worków na 

odpady segregowane itp.) do……… godzin od otrzymania zawiadomienia  
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e-mailem lub telefonicznie od Zamawiającego. Załatwienie reklamacji należy 

niezwłocznie potwierdzić e-mailem do Zamawiającego. 

10) Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych z udostępnionych pojemników oraz worków, 

w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu odbioru odpadów 

komunalnych. W przypadku zabudowy wielorodzinnej, przez udostępnienie 

pojemników należy rozumieć,  możliwość dojazdu pojazdem Wykonawcy 

bezpośrednio do miejsca gromadzenia odpadów komunalnych na nieruchomość lub 

możliwość przesunięcia pojemników przez pracowników Wykonawcy do miejsca 

postoju pojazdu odbierającego odpady komunalne. W przypadku zabudowy 

jednorodzinnej, przez udostępnienie pojemników należy rozumieć, w szczególności 

wystawienie ich  przed nieruchomość. 

11) Zamawiający dopuszcza możliwość gromadzenia odpadów selektywnie zebranych w 

workach, w związku z tym Wykonawca wyposaża wszystkich właścicieli 

nieruchomości jednorodzinnych, w worki przeznaczone do zbierania odpadów 

segregowanych. 

12) W przypadku wystawienia odpadów przez właścicieli nieruchomości w workach 

nieoznakowanych, bądź innego koloru, Wykonawca po weryfikacji zawartości 

odbiera odpady (jeżeli dany rodzaj odpadów jest odbierany w tym dniu) oraz 

pozostawia worek odpowiadający odebranej frakcji odpadów. 

13) Wykonawca odbiera bioodpady tylko z nieruchomości zamieszkałych, które 

w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wskazały, iż nie będą gromadzić bioodpadów w kompostowniku przydomowym. 

Szczegółowy wykaz ww. nieruchomości zostanie przekazany Wykonawcy po 

podpisaniu umowy. 

14) Wykonawca w wyjątkowych sytuacjach odbierze na zgłoszenie Zamawiającego 

odpady komunalne poza ustalonym harmonogramem, jeżeli odpady te zostaną 

zebrane i zgromadzone na nieruchomości w terminach innych niż przewiduje termin 

ich odbioru, a zagraża to bezpieczeństwu życia i zdrowia mieszkańców. Szacuje się 

20 dodatkowych odbiorów, w okresie realizacji umowy w każdym z Sektorów. 

15) Wykonawca odbierze na zgłoszenie Zamawiającego odpady komunalne poza 

ustalonym harmonogramem, w przypadku przepełnienia pojemników na 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady segregowane w okresie 

okołoświątecznym (Wielkanoc 2021 oraz Boże Narodzenie 2021). 

 

11. Szczegółowy sposób postępowania w przypadku stwierdzenia nieselektywnego 

zbierania odpadów 

 

1) Wykonawca zobowiązany jest do kontroli segregacji odpadów prowadzonej przez 

właścicieli nieruchomości. Zasady segregacji odpadów zamieszczone są na stronie 

www.kolo.pl. W przypadku, gdy odpady nie będą segregowane, a w szczególności 

będą mieszane lub przygotowane do odbierania w niewłaściwych 

pojemnikach/workach Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania 

Zamawiającemu informacji, zawierającej: 

http://www.kolo.pl/
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a) adres nieruchomości na której odpady nie są segregowane lub przygotowane do 

odbierania w niewłaściwych pojemnikach / workach, 

b) zdjęcia w postaci cyfrowej dowodzące, że odpady gromadzone są w sposób 

niewłaściwy, zdjęcia muszą zostać wykonane w taki sposób, aby nie budząc 

wątpliwości pozwalały na przypisanie pojemników, w tym worków do 

konkretnej nieruchomości i umieścić czerwoną kartę – „brak segregacji” na 

pojemniku lub worku, 

c) dane pracowników wykonawcy, którzy stwierdzili fakt niezgodnego 

z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej 

Koło postępowania z odpadami komunalnymi oraz ewentualne oświadczenia 

przez nich przekazane. 

 

§ 5 

Podwykonawstwo 

 

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących usług /czynności/prac 

stanowiących przedmiotu Umowy: ………………………………………………… 

2. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcy następuje w formie 

umowy i nie wyłącza obowiązku spełnienia przez niego wszystkich wymogów 

określonych postanowieniami Umowy, w tym dotyczących personelu. 

3. Wykonawca uprawniony jest do powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy, 

nowemu Podwykonawcy, zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy. Do powierzenia 

wykonania części przedmiotu Umowy nowemu Podwykonawcy, zmiany albo rezygnacji 

z Podwykonawcy konieczna jest zgoda Zamawiającego, a w przypadku, o którym mowa 

w art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 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 udzieleni zamówienia.  

4. Zmiana Podwykonawcy następuje w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia 

poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i przedłożenia mu do akceptacji projektu 

umowy zawieranej z danym Podwykonawcą. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dochowanie przez Podwykonawców warunków 

Umowy (w tym odnoszących się do Informacji Poufnych) oraz odpowiada za ich 

działania lub zaniechania jak za swoje własne. 

 

§6 

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,  
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3) posiadania nieograniczonego dostępu do systemu monitorowania lokalizacji i pracy 

pojazdów używanych do realizacji umowy. 

 

2. Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli sposobu wykonywania przez 

Wykonawcę przedmiotu Umowy bez konieczności uprzedniego informowania 

Wykonawcy o zamiarze, czasie i miejscu jej przeprowadzenia. Zamawiający zobowiązany 

jest do przeprowadzania kontroli w sposób nieutrudniający wykonywaniu przez 

Wykonawcę przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca 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 wymogów przewidzianych w niniejszej umowie w terminie i w sposób 

określony przez Zamawiającego. 

 

§ 7 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Zamawiający w trakcie realizacji postanowień niniejszej Umowy zobowiązuje się do bieżącej 

i stałej współpracy z Wykonawcą w celu zapewnienia wykonania przedmiotu Umowy 

zgodnie z jej postanowieniami, w szczególności do: 

 

1) współpracy z Wykonawcą przy akceptacji Harmonogramu wywozu odpadów 

komunalnych oraz jego zmian, 

2) informowania Wykonawcy o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej zmianę 

częstotliwości odbioru odpadów komunalnych zmieszanych lub segregowanych, 

w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej, jak również o konieczności zmiany 

ilości lub rodzajów pojemników lub worków przeznaczonych do gromadzenia 

odpadów, 

3) odbioru miesięcznych raportów oraz innych informacji przekazywanych przez 

Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu Umowy, 

4) terminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w okolicznościach uzasadniających 

jego wypłatę, 

5) umieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego lub na tablicy ogłoszeń 

w Urzędzie Miejskim w Kole zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu 

odbioru przez Wykonawcę odpadów lub jego zaakceptowanej przez Zamawiającego 

zmiany, 

6) przekazywania Wykonawcy drogą elektroniczną informacji niezbędnych dla 

prawidłowego wykonywania Umowy, w szczególności informowania o zmianach 

w liczbie i w lokalizacji nieruchomości objętych obowiązkiem odbierania odpadów. 

 

§ 8 

WYNAGRODZENIE 

 

1. Strony zgodnie postanawiają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania 

Umowy za cały okres jej obowiązywania nie przekroczy kwoty …… zł netto (słownie: 

……) + podatek VAT – …% tj. … zł, co daje kwotę …… zł brutto (słownie: ……). 
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2. Cena jednostkowa za odbieranie 1Mg odpadów komunalnych ……zł netto (słownie: ……) 

+ podatek VAT – …% tj. … zł, co daje kwotę …… zł brutto (słownie: ……). 

3. Cena jednostkowa za zagospodarowanie 1 Mg odpadów komunalnych ……zł netto 

(słownie: ……) + podatek VAT – …% tj. … zł, co daje kwotę …… zł brutto (słownie: ……). 

4. Wynagrodzenie miesięczne należne Wykonawcy w okresie realizacji Umowy ustalone 

zostanie na podstawie ceny jednostkowej netto odpowiednio za odebranie 

i zagospodarowanie zawartej w ust. 1 i 2 niniejszego § 8 umowy, pomnożonej przez 

rzeczywistą ilość odebranych i przekazanych/zagospodarowanych odpadów 

komunalnych, zgodnie z raportem, o którym mowa w szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia pkt VI., 1). 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4 płatne będzie po zakończeniu danego miesiąca 

świadczenia usługi, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, przedłożonej 

Zamawiającemu, po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego miesięcznego 

raportu z wykonanej usługi za okres, za który ma być wypłacone wynagrodzenie. Raport 

powinien być przygotowany i dostarczony Zamawiającemu nie później niż do 7 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, który ma zostać rozliczony fakturą VAT. 

6. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z ust. 4 obejmuje swym zakresem wszelkie koszty 

niezbędne do realizacji całego przedmiotu umowy. 

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany w fakturze VAT w terminie 21 dni od otrzymania przez 

Zamawiającego faktury VAT.  

8. Strony zgodnie postanawiają, iż za termin zapłaty uznają dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia 

z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich należnych jemu na podstawie niniejszej Umowy 

kwot, w szczególności z tytułu kar umownych. 

9. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez 

uzyskania pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego. 

 

§ 9 

KARY UMOWNE 

 

1. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 

niniejszej umowy naliczane będą kary umowne, przy czym kary te mogą wynieść nie 

więcej niż 50% wynagrodzenia umownego brutto; 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach 

i wysokości: 

 

1) 50 zł za każdy dzień opóźnienia w wyposażeniu każdego miejsca gromadzenia 

odpadów w niezbędne pojemniki lub worki; kara będzie naliczana jako iloczyn kwoty 

50 zł oraz ilości gospodarstw domowych, do których nie dostarczono w terminie 

pojemników lub worków (pakietu startowego), 

2) 100 zł za każdy przypadek nie odebrania lub odebrania odpadów w terminie 

niezgodnym z harmonogramem; kara będzie naliczana jako iloczyn kwoty 100 zł oraz 

ilości gospodarstw domowych, od których nie odebrano odpadów lub odebrano 

odpady w terminie niezgodnym z harmonogramem, 
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3) 300 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia terminu wyznaczonego na 

realizację reklamacji, 

4) 500 zł za przekazanie nierzetelnego miesięcznego raportu,  

5) 500 zł za przekazanie nierzetelnego rocznego sprawozdania, o którym mowa w art. 9n 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

6) za brak osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu wymaganych przepisami prawa 

oraz poziomu ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji – 

w wysokości równej karze przewidzianej przepisami prawa dla gminy za 

niewywiązanie się z tego obowiązku; 

7) za wprowadzenie Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu 

zgodnie z zapisami Umowy, w wysokości 10 000 zł za każde zdarzenie; 

8) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 5 000 zł za każde 

zdarzenie; 

9) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub projektu jej zmiany, 

w wysokości 5 000 zł za każde zdarzenie; 

10) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5 000 zł za każde zdarzenie; 

 

3. Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 3.000,00 zł za każdy przypadek 

niezatrudnienia osoby, która wykonuje czynności opisane w „Szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia”, w punkcie X. - Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcy 

odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podpunkt 16, lit. a). 

Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od naliczania powyższej kary, jeżeli brak 

zatrudnienia wynika z czynników takich, jak: śmierć pracownika, rozwiązanie stosunku 

pracy przez pracownika lub inne nieprzewidziane okoliczności, nie leżące po stronie 

Wykonawcy. W wymienionych przypadkach Wykonawca zobowiązuje się do 

zatrudnienia nowego pracownika lub pracowników, zgodnie z warunkami określonymi 

powyżej w terminie 30 dni od zaistnienia ww. okoliczności. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty brutto 

określonej w § 8 ust. 1 umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez 

Wykonawcę. 

5. Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% kwoty brutto określonej w § 8 ust. 

1 umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego. 

6. Zapłata kary umownej winna nastąpić w terminie 7 dni od daty powstania zdarzenia 

uzasadniającego naliczenie kary.  

7. W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez którąkolwiek ze Stron przenosi 

wartość zastrzeżonej na rzecz tej Strony kary umownej, Strona ta uprawniona jest do 

dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość kary umownej na zasadach ogólnych. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych kar umownych 

z wynagrodzenia umownego Wykonawcy. 
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§ 10 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
 

1. Strony oświadczają, że Wykonawca wniósł przed zawarciem Umowy zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy w wysokości 3 % wartości umowy brutto, tj. ….............. 

(słownie: …....................), w formie …................................................. . 

2. Do zmiany formy zabezpieczenia Umowy w trakcie realizacji Umowy stosuje się art. 

149 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843 ze zm.). 

3. Korzystanie z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy następuje do kwot 

odpowiadających szacunkowej wysokości uzasadnionych roszczeń Zamawiającego. 

4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania Umowy Wykonawcy na 

zasadach przewidzianych przepisami prawa, przy czym za dzień uznania Umowy za 

należycie wykonaną Strony uznają dzień przekazania prawidłowo sporządzonego 

rocznego sprawozdania o którym mowa w art. 9 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

§ 11 

 

KOORDYNATORZY UMOWY 

 

1. W celu zapewnienia koordynacji prac wynikających z realizacji niniejszej Umowy Strony 

ustanawiają Koordynatorów Umowy w osobach: 

 

1) ze strony Zamawiającego – Katarzyna Sikorska, email ochrona.srodowiska@kolo.pl, 

tel. 63 26 27 554, 

2) ze strony Wykonawcy – …… email: ……tel.……. 

 

2. Zmiana danych osób 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. 

 

§ 12 

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 pisemną 

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: 

mailto:ochrona.srodowiska@kolo.pl
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1) Zamawiający: Gmina Miejska Koło,  ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło 

2) Wykonawca: …….  

 

3. Strony ustalają następujące adresy e-mailowe do korespondencji elektronicznej: 

 

1) Zamawiający: ochrona.srodowiska@kolo.pl 

2) Wykonawca: …. 

 

4. Strony zgodnie postanawiają, iż z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie, 

wszelkie zawiadomienia, zapytania informacje lub dane związane lub wynikające 

z realizacji przedmiotu Umowy będą przekazywane drugiej Stronie Umowy w formie 

pisemnej lub elektronicznej na adresy wskazane w ust. 2 i 3. 

 

§13 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. Poza przypadkami przewidzianymi w kodeksie cywilnym lub w innych przepisach 

powszechnie obowiązujących, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej 

umowy w następujących przypadkach: 

 

1) w przypadku wykreślenia Wykonawcy z rejestrów lub cofnięcia zezwoleń 

umożliwiających zgodnie z przepisami prawa oraz niniejszej Umowy wykonywanie 

jej przedmiotu lub utraty przez wpisy lub zezwolenia wydane Wykonawcy mocy 

obowiązującej, 

2) w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie obowiązywania Umowy zaprzestanie 

spełniać wymogi Zamawiającego określone w umowie, a odnoszące się do ilości lub 

stanu technicznego pojazdów lub pojemników/worków, przy użyciu których 

Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy, 

3) w przypadku gdy Wykonawca będzie uniemożliwiał lub utrudniał czynności 

kontrolne Zamawiającego wskazane w § 6 ust. 1 Umowy, 

4) w przypadku gdy mimo uprzednich pisemnych co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń 

złożonych przez Zamawiającego Wykonawca nie realizuje usług zgodnie 

z postanowieniami umowy lub w istotny sposób narusza zobowiązania wynikające 

z umowy i zastrzeżeń Zamawiającego, 

5) w przypadku niewypłacalności Wykonawcy, 

6) w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę,  

7) w przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec Wykonawcy bądź 

dokonania zajęcia lub obciążenia majątku Wykonawcy uniemożliwiającego 

wykonywanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, 

8) w przypadku gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usługi w pełnym 

zakresie, 

9) w przypadku gdy Wykonawca zaniechał wykonywania usługi i nie realizuje jej 

dłużej niż 7 dni, 

mailto:ochrona.srodowiska@kolo.pl
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10) w przypadku użycia przez Wykonawcę do realizacji umowy innego pojazdu niż 

pojazd wskazany w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.  

 

2. Odstąpienie od Umowy powinno pod rygorem nieważności zostać dokonane na piśmie 

i zawierać uzasadnienie. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej 

Umowy w terminie 30 dni od dnia, w którym dowiedział się o okolicznościach 

uzasadniających odstąpienie. 

3. Odstąpienie od umowy wywołuje ten skutek, że Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu prawidłowego wykonania części umowy do dnia 

wygaśnięcia umowy na skutek odstąpienia. 

 

§14 

OCHRONA DANYCH 

 

1. Strony zgodnie oświadczają, iż zapewniają przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony 

danych osobowych, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, które 

będą przekazywane lub udostępnione w związku lub w wyniku realizacji postanowień 

Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje 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 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 spełniać będzie wymogi określone w Ustawie 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), 

aktach wykonawczych do tej Ustawy oraz przepisami 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 Nr 119, str. 1). 

5. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie 

w celu realizacji umowy. 
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§15 

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnego 

aneksu podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności. 

2. Zmiana postanowień niniejszej Umowy w zakresie odnoszącym się do ceny, terminu 

i sposobu realizacji, jest dopuszczalna w przypadku: 

 

1) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 

z jej postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa, 

2) zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy 

zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania Umowy po 

stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub 

zmniejszenia 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 przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, wpływającej na zasady, sposób 

lub zakres odbierania odpadów komunalnych,  

4) dokonania zmiany częstotliwości i miejsca odbioru odpadów komunalnych 

określonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych jeżeli jest to 

uzasadnione usprawnieniem wykonywanej usługi. 

5) zmiany pojazdu wskazanego w załączniku nr 2 do umowy, pod warunkiem, że nowy 

pojazd będzie spełniał te same warunki ekologiczne co pojazd zastępowany (lub 

lepsze).  

 

3. Zmiana postanowień Umowy z przyczyn opisanych w ust. 2 może wpłynąć na zmianę 

wysokości wynagrodzenia, przy czym zwiększenie kwoty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy może nastąpić wyłącznie o kwotę nie większą niż wartość wzrostu 

wysokości kosztów świadczenia usługi udokumentowanych przez Wykonawcę. 

4. Aktualizacja wykazu nieruchomości dokonywana na skutek zmiany liczby osób 

zamieszkujących nieruchomość, na skutek wyprowadzenia się lub wprowadzenia nowych 

osób, a także powstania nowych obiektów budowlanych, nie wymaga zawierania aneksu, 

a jedynie powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego w formie pisemnej lub 

elektronicznej. 

 

§16 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

 

1. Strony zgodnie postanawiają, iż ewentualne spory wynikłe na tle realizacji postanowień 

niniejszej Umowy lub interpretacji jej zapisów będą rozstrzygać polubownie w drodze 

negocjacji. 

2. Sądem właściwym miejscowo do rozstrzygnięcia sporów powstałych w wyniku lub 

w związku z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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§17 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Jeżeli postanowienia niniejszej umowy są lub staną się nieważne, lub umowa zawierać 

będzie lukę, nie narusza to ważności pozostałych postanowień umowy. Zamiast 

nieważnych postanowień lub jako wypełnienie luki obowiązywać będzie odpowiednia 

regulacja, która - jeżeli tylko będzie to prawnie dopuszczalne - w sposób możliwie bliski 

odpowiadać będzie temu, co strony ustaliły, lub temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie 

postanowienie. 

2. Zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do 

umowy możliwe jest wyłącznie w okolicznościach, o których jest mowa w umowie i które 

nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust 1e ustawy Pzp.  

3. Strony umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, niezwłocznie, 

wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 

na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony 

umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w art. 15r. 

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 i 567) wprowadzonego 

ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 

2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) stosowne oświadczenia lub dokumenty wymienione 

w przywołanym przepisie. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

Załączniki do umowy: 

 

1) szczegółowy opis przedmiotu umowy; 

2) Wykaz pojazdów, którymi Wykonawca będzie świadczył usługi; 

3) Wykaz osób upoważnionych do podpisywania kwitów wagowych dokumentujących 

dostarczenie odpadów oraz wykaz telefonów do kontaktów roboczych z uwzględnieniem 

łączności bezprzewodowej;  

4) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Koło, o którym mowa w art. 9b 

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

z 2020 r. poz. 1439.); 
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5) aktualne zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów, 

zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 797 z poźn. zm.);  

6) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach 

i gospodarujący odpadami prowadzonego przez Marszałka Województwa na podstawie 

art. 49 ust 1 ustawy z dn. 14 grudnia 2012 roku o odpadach; 

7) Polisa ubezpieczeniowa OC na kwotę min. 1.000.000,00 zł. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY :      WYKONAWCA: 
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