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Informacje ogólne
Na specyfikację warunków zamówienia składa się:

Rozdział I

Instrukcja dla wykonawców

Rozdział II

Formularz oferty wraz z załącznikami:

Załącznik Nr 1

Wzór

oświadczenia

Wykonawcy

o

braku

podstaw

wykluczenia

z postępowania
Załącznik Nr 2

Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3

Informacja o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Rozdział III

Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział IV

Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego
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ROZDZIAŁ I
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)
1. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Lipinki Łużyckie
ul. Główna 9, 68-213 Lipinki Łużyckie
numer telefonu:+ 48 (68) 362 62 30, numer faksu:+ 48 (68) 362 62 41
adres strony internetowej: www.bip.lipinki-luzyckie.pl
godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek od 8

00

00

do 16 , od wtorku do piątku od 7

00

do 15

00

zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie
przedmiotu zamówienia:
„Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Lipinki Łużyckie”
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, prowadzone jest pod adresem www.bip.lipinkiluzyckie.pl (strona internetowa prowadzonego postępowania) pod którym udostępniane będą zmiany
i wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) oraz inne dokumenty
dotyczące zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o jego udzielenie.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia
11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 1129 z późn. zm.,
zwana dalej „p.z.p.”) w ramach trybu podstawowego, o którym mowa w art. 275 pkt 1 p.z.p.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim
3. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SWZ
dokonywane będą w złotych polskich [PLN].
4. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3
ustawy Pzp.
5. Zamówienie finansowane będzie ze środków własnych Zamawiającego.
6. Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje:
a. zwrotu wykonawcy kosztów udziału w postepowaniu,
b. składania ofert częściowych lub wariantowych,
c. zawarcia umowy ramowej,
d. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
e. wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji,
f. udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 p.z.p.
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3. PODSTAWY WYKLUCZENIA
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy, w przypadkach wskazanych w art.
108 ust. 1 p.z.p., wykonawcę:
1)

będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a)

udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 KK,

b)

handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a KK,

c)

o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a KK lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z 25.6.2010
r. o sporcie,

d)

finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a KK,
lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 KK,

e)

o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 KK, lub mające na celu
popełnienie tego przestępstwa,

f)

powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi cudzoziemców, o którym
mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z 15.6.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. poz. 769),

g)

przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 KK, przestępstwo
oszustwa, o którym mowa w art. 286 KK, przestępstwo przeciwko wiarygodności
dokumentów, o których mowa w art. 270–277d KK, lub przestępstwo skarbowe,

h)

o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z 15.6.2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2)

jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa
w pkt 1;

3)

wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4)

wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5)

jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca
zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,
w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub
4

Specyfikacja Warunków Zamówienia - numer postępowania 271.4.20121
„Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Lipinki Łużyckie”

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty
lub wnioski niezależnie od siebie;
6)

jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 p.z.p., doszło do zakłócenia konkurencji
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy
z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
o udzielenie

zamówienia

publicznego,

zwanego

dalej

„postępowaniem”,

zamawiający

żąda

następujących podmiotowych środków dowodowych:
a. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami

potwierdzającymi

przygotowanie

oferty,

oferty

częściowej

lub

wniosku

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej
samej grupy kapitałowej;
b. w pozostałym zakresie – oświadczenia wykonawcy o braku podstaw wykluczenia go
z udziału w postępowaniu o którym stanowi art. 125 ust. 1 pzp.

4. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 112 ust. 1 p.z.p. dotyczące:
a.

zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie przewiduje warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

b.

uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów.
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
 zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi będącymi przedmiotem zamówienia,
 wpis

do

rejestru

podmiotów

prowadzących

produkty,

produkty

w

opakowaniach

i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn.zm), o ile obowiązek taki wynika
z przepisów wskazanej ustawy lub przepisów odrębnych.
c. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
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Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę,
a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim lub Zamawiającemu,
w związku z realizacją przedmiotu zamówienia; suma ubezpieczenia wynosić musi, co najmniej
100 000,00 zł.
d. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie przewiduje warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania,
uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę
sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.
4. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

5. WERYFIKACJA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ
BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
1. Wykonawca, wraz z ofertą składaną w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, dołącza do oferty
oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
w zakresie wskazanym przez zamawiającego.
Przedmiotowe oświadczenia mogą zostać złożone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 i 2 do SWZ.
2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia
i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, stanowi dowód
tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których
mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5. Zamawiający

wzywa

wykonawcę,

którego

oferta

została

najwyżej

oceniona,

do

złożenia

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych aktualnych na dzień składania podmiotowych środków dowodowych.
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6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość
i aktualność.
7. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, o którym mowa w pkt. 5. powyżej obowiązany jest do
złożenia:
a.

oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami

potwierdzającymi

przygotowanie

oferty,

oferty

częściowej

lub

wniosku

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej
samej grupy kapitałowej;
b. dokument potwierdzający posiadane zezwolenia właściwego organu na prowadzenie
działalności w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi będącymi przedmiotem
zamówienia,
c. dokument potwierdzający dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących produkty,
produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm), o ile
obowiązek taki wynika z przepisów wskazanej ustawy lub przepisów odrębnych,
8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania ofert
podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
9. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki
dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych
na dzień ich złożenia.
10. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale znajdują zastosowanie przepisy p.z.p.,
w szczególności art. 128 p.z.p.

6. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie
może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie
warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 4 IDW.

3.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym
mowa w pkt. 10.2. IDW, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
7
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wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na
wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe,
o których mowa w pkt. 5 IDW przy czym:
1) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 5.7. lit. b)-e) IDW składa odpowiednio
Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach
opisanych w pkt 4 IDW.
2) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 5.7. lit. a) IDW składa każdy z nich.

5.

Zamawiający

nie

określił

odmiennych

wymagań

związanych

z

realizacją

zamówienia

w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

7.

KOMUNIKACJA MIĘDZY STRONAMI

1. Informacje ogólne
1.1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
1.2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
 Pani Magdalena Winnicka, tel. 68/362 62 30, fax 68/362 62 41 email: m.winnicka@lipinkiluzyckie.pl.
1.3 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp
do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
1.4 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
1.5 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
1.6 Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę
ich przekazania na ePUAP.
1.7 Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia
dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)
2.1. W

postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

komunikacja

pomiędzy

Zamawiającym

a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
przekazywanie

informacji

odbywa

się

elektronicznie

za pośrednictwem

dedykowanego

formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do
komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
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2.2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
email m.winnicka@lipinki-luzyckie.pl.
2.3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na
wskazany w pkt 2.2 adres email.
2.4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w prawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz.U. poz. 2406) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23
grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415).

8. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

9. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Sposób obliczenia ceny
1.1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich [PLN]. Cena musi uwzględniać
wszystkie wymagania określone w SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu
zamówienia.
1.2. Wykonawcy ustalają wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez
wypełnienie druku Formularza Oferty – Rozdział II niniejszej SWZ.
1.3. Cena oferty (wartość brutto) jest wynagrodzeniem ryczałtowym i jest to kwota wymieniona
w Formularzu Oferty.
1.4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały
w Rozdziale IV niniejszej SWZ (projekt umowy).

10.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

11. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.
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2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków
zamówienia.
3. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
specyfikacji warunków zamówienia, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania
ofert pod warunkiem, że wniosek wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia
wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
4. W przypadku kiedy zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie wskazanym powyżej, przedłuży
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych
wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia oferty.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego,
bez ujawniania źródła zapytania.

12. KWESTIE FORMALNE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM OFERT:
1. Opis sposobu przygotowywania ofert:
2. Sposób oraz termin składania ofert:
2.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz
publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla
wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres
skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
2.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej
w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
2.3. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp składa się, pod rygorem nieważności,
w

formie

elektronicznej.

Wykonawca

przygotowuje

elektroniczną

ofertę,

podpisuje

ją

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2.4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania
z miniPortal.
2.5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz
z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
2.6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę
za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na
ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został
opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
2.7. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu w nieprzekraczalnym terminie do dnia
13.12.2021 r do godz. 11.00.
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2.8. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
3. Termin otwarcia ofert:
3.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.12.2021 r. o godz. 11.30.
3.2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu
i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
3.3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na swojej stronie internetowej
informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację
z otwarcia ofert.
3.5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
a. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały
otwarte;
b. cenach zawartych w ofertach.
3.6. Zamawiający udostępnia oferty wraz z załącznikami złożone w odpowiedzi na ogłoszenie
o zamówieniu niezwłocznie po otwarciu tych ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia
ich otwarcia.
4. Termin związania ofertą:
4.1.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert,
przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin
składania ofert.
Data związania ofertą: 11.01.2022 r.

4.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania
ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania
ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
4.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ppkt. 4.2, wymaga złożenia przez
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą.
4.4. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą,
o którym mowa w ppkt. 4.2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli
nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5. Możliwość zmiany treści SWZ:
5.1. Zamawiający zastrzega, kierując się dyspozycją art. 286 ust. 1 p.z.p., że w uzasadnionych
przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.
5.2. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga
od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie
ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.
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5.3. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania odpowiednio ofert albo
ofert podlegających negocjacjom przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej
prowadzonego postępowania, na której została odpowiednio udostępniona SWZ.

13. KRYTERIA WYBORU OFERT I SPOSÓB OCENY OFERT
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a. zostaną

złożone

przez

Wykonawców

niewykluczonych

przez

Zamawiającego

z niniejszego postępowania,
b. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się kryterium:
a) Cena ryczałtowa oferty brutto „C”...............................60 %
Punktacja za kryterium: „cena ryczałtowa oferty brutto C” zostanie obliczona wg wzoru:
cena ryczałtowa oferty brutto najniższa
„C” =

x 100 x 60 %
cena ryczałtowa oferty brutto badanej oferty

b) Termin płatności „P” ………...........................20 %
-

-

punktacja za kryterium: „termin dostawy D”:


14 dni – 0 punktów;



21 dni – 10 punktów;



30 dni – 20 punktów.

wykonawca zobowiązany jest wskazać liczbę dni na dostawę przedmiotu zamówienia,
w tabeli formularza oferty dokonując odpowiednich skreśleń: 14, 21 lub 30 dni.

-

w przypadku braku wskazania przez wykonawcę w formularzu oferty terminu płatności,
zamawiający uzna, że wykonawca oferuje maksymalny termin tj. 30 dni.

c) Odległość od instalacji „O”…………………….20%
-

-

punktacja za kryterium: „odległość od instalacji”:


powyżej 25 do 50 km – 0 punktów



do 25 km – 20 punktów.

wykonawca zobowiązany jest wskazać odległość Instalacji Komunalnej w której będą
zagospodarowane odpady od granicy Gminy Lipinki Łużyckie w tabeli formularza oferty
dokonując odpowiednich skreśleń.

-

w przypadku braku wskazania przez wykonawcę w formularzu oferty odległości od instalacji
„O”, zamawiający uzna, że wykonawca zaoferował maksymalną odległość tj. do 50 km,

3. Ilość uzyskanych punktów w ocenie oferty stanowi sumę punktów za poszczególne kryteria: „C”
+ „P” + „O”
4. Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać oferta wykonawcy wynosi 100,00 punktów. Punkty
wylicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający wybierze wykonawcę, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.
6. Najkorzystniejszą ofertą będzie ta oferta, która uzyska największą ilość punktów („C”+ „P” + „O”).
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7. W sytuacji gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający
spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

14. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający udzieli zamówienia, poprzez zawarcie umowy z wykonawcą, którego oferta będzie
najkorzystniejsza, odpowiadać będzie zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych
oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Niezwłocznie

po

wyborze

najkorzystniejszej

oferty

Zamawiający

zawiadomi

równocześnie

Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 1, na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
4. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana,
Zamawiający przed zawarciem umowy może wezwać do przedłożenia umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców.
5. W przypadku wykonawców występujących wspólnie zamawiający będzie kierował korespondencję do
ustanowionego pełnomocnika.
6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert
pozostałych w postępowaniu wykonawców albo unieważnić postępowanie.

15. PRAWO ZAMAWIAJĄCEGO DO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA
1.

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadkach
określonych w art. 255 ustawy pzp.

2.

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia przed upływem terminu
składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania
jest nieuzasadnione.

3. Zgodnie z art. 260 ust. 1 pzp o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający
zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty - podając uzasadnienie faktyczne i
prawne.
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4. Informacje, o których mowa w pkt 3, zamawiający udostępnia niezwłocznie na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający niezwłocznie
zawiadamia wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu, o
wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje
ten sam przedmiot zamówienia (art. 262 pzp).

16. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Odrębny dokument – Zamawiający załącza projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego
stanowiący Rozdział IV SWZ.

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
1. W ramach niniejszego postepowania wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX (art. 505578) p.z.p.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia
lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p., oraz Rzecznikowi Małych i Średnich
Przedsiębiorców.
3. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 p.z.p., stronom
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu (na zasadach
określonych w art. 579-590 p.z.p.).

18. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej "RODO", informuję, że:
1)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Lipinki Łużyckie (ul. Główna 9, 68 – 213
Lipinki Łużyckie; adres e-mail: gmina@lipinki-luzyckie.pl, nr tel. 68 362 62 30) – reprezentowana
przez Wójta Gminy, zwanego dalej „Administratorem” lub „Zamawiającym”,

2)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Zagospodarowanie
odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Lipinki Łużyckie”;

3)

w niektórych sytuacjach Zamawiający może przekazywać Pani/Pana dane osobowe osobom
trzecim, jeśli będzie to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków wynikających z zawartej
umowy lub obowiązujących przepisów prawa;
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4)

Pani/Pana

dane

osobowe

będą

przekazywane

wyłącznie

osobom

upoważnionym

przez

Zamawiającego tj. pracownikom i współpracownikom Zamawiającego, którzy muszą mieć dostęp do
danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym Zamawiający zleci to
zadanie,

innym

odbiorcom

danych,

np.

kurierom

(placówkom

pocztowym),

bankom,

ubezpieczycielom, kancelariom prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do
otrzymania przedmiotowych danych;
5)

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą ponadto osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 roku
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 1129 z późn. zm);

6)

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p., przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz przez okres wykonywania przez
Zamawiającego ciążących na nim obowiązków prawnych, w którym przepisy prawa nakazują
Zamawiającemu przechowywać dane osobowe, w którym Zamawiający może ponieść konsekwencje
prawne niewykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz ustalenia, obrony
i dochodzenia roszczeń oraz wierzytelności przez Zamawiającego;

7)

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

8)

w

odniesieniu

do

Pani/Pana

danych

osobowych

decyzje

nie

będą

podejmowane

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
9)

posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
1

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
2 3

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO , ;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10)

nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

1

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z p.z.p oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.

2

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.

3

Wyjaśnienie: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym
mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia tego postępowania.
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 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.
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ROZDZIAŁ II
Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
………………………………………
(oznaczenie wykonawcy)

Adres skrzynki ePUAP: ………………………………………

FORMULARZ OFERTY
Gmina Lipinki Łużyckie
ul. Główna 9
68 – 213 Lipinki Łużyckie

Składając ofertę w przetargu prowadzonym w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1) pn.:
„Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Lipinki Łużyckie”
My niżej podpisani:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników
spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1.

Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w SWZ.

2.

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ wraz z jej
załącznikami, jak i modyfikacjami i wyjaśnieniami do niej zgodnie z poniższą kalkulacją:
Cena za przyjęcie na
Szacunkowa ilość
instalację odpadów
odpadów
o masie jednego Mg
przewidziana do
(w złotych)
zagospodarowania
(w Mg)
netto
VAT
brutto

Lp.

Rodzaj odpadów

Kod
odpadu

1

2

3

4

Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne

20 03 01

475

Metale i tworzywa
sztuczne w tym
opakowania

15 01 02

85

1.

2.

5

17

6

7

Cena łączna za
przyjęcie na instalację
wszystkich odpadów
objętych zamówieniem
(w złotych)
brutto
(kol. 4 * kol. 7)
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Cena za przyjęcie na
Szacunkowa ilość
instalację odpadów
odpadów
o masie jednego Mg
przewidziana do
(w złotych)
zagospodarowania
(w Mg)
netto
VAT
brutto

Lp.

Rodzaj odpadów

Kod
odpadu

1

2

3

4

Metale i tworzywa
sztuczne w tym
opakowania

15 01 02

10

4.

Bioodpady

20 02 01

86

5.

ZANIECZYSZCZONE
20 02 01

10

15 01 07

69

15 01 07

5

15 01 01

15

15 01 01

4

10. Odpady
wielkogabarytowe

20 03 07

56

11. Odzież

20 01 10

2

12. Zużyte opony

16 01 03

3

13. Odpady betonu oraz
gruz betonowy z
rozbiórek i remontów

17 01 01

2

14. Gruz ceglany

17 01 02

2

15. Zmieszane odpady z
betonu, gruzu
ceglanego,
odpadowych
materiałów
ceramicznych i
elementów
wyposażenia inne niż
wymienione w 17 01 06

17 01 07

10

3.

5

ZANIECZYSZCZONE

Bioodpady
6.

Opakowania ze szkła

7.

ZANIECZYSZCZONE
Opakowania ze szkła

8.

Opakowania papierowe

9.

ZANIECZYSZCZONE
Opakowania papierowe

18

6

7

Cena łączna za
przyjęcie na instalację
wszystkich odpadów
objętych zamówieniem
(w złotych)
brutto
(kol. 4 * kol. 7)
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Lp.

Rodzaj odpadów

Kod
odpadu

1

2

3

Cena za przyjęcie na
Szacunkowa ilość
instalację odpadów
odpadów
o masie jednego Mg
przewidziana do
(w złotych)
zagospodarowania
(w Mg)
netto
VAT
brutto
4

5

6

Cena łączna za
przyjęcie na instalację
wszystkich odpadów
objętych zamówieniem
(w złotych)
brutto
(kol. 4 * kol. 7)

7

8

16. ZANIECZYSZCZONE
Zmieszane odpady z
betonu, gruzu
ceglanego,
17 01 07
odpadowych
materiałów
ceramicznych i
elementów
wyposażenia inne niż
wymienione w 17 01 06

2

Razem cena oferty brutto „C”
14 dni*
Termin płatności „P”

21 dni*
30 dni*
do 25 km*

Odległość do instalacji „O”

od 25 do 50km*
2.

Oświadczamy,

że

odpady

nam

dostarczane

będą

zagospodarowane

w

instalacji:

………………………………………. (należy podać adres instalacji).
3.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i uznajemy się za
związanych określonymi w niej zasadami postępowania, nie wnosimy do niej zastrzeżeń, posiadamy
wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia.

4.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji
warunków zamówienia.

5.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy

na

wyżej

wymienionych

warunkach

w

miejscu

i

terminie

wyznaczonym

zamawiającego.
6.

Oświadczamy, że:
1) przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować sami

*

2) zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujący zakres (część) zamówienia:
Lp.

*

Zakres (część) zamówienia, którego wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom
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Uwaga! W przypadku braku wskazania zakresu (części) zamówienia, której wykonanie będzie
powierzone podwykonawcom, zamawiający uzna, że całość zamówienia zostanie zrealizowana siłami
własnymi wykonawcy.
7.

Jesteśmy/

nie

jesteśmy**

mikroprzedsiębiorstwem

/małym

przedsiębiorstwem/

średnim

4

przedsiębiorstwem .
8.

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) …...................................................................................................................................
2) …...................................................................................................................................
3) …................................................................................................................................... .

9.

Wszelką korespondencję w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres:
1) Nazwa Wykonawcy/Imię i nazwisko:
…………………………………………………………………..…..
2) Adres: ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
3) tel. ……………………………… fax ……………..……………..
4) e-mail: ……………………………………………………..………

………………………..
(miejscowość i data)
………………………….……………………………………….
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)
Uwaga:
1.
2.

4

należy zamieścić załączniki, zaświadczenia i dokumenty wymagane w instrukcji dla wykonawców
*

niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić. 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).
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 2 milionów euro.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 10 milionów euro.
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 euro
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Zamawiający:
Gmina Lipinki Łużyckie
ul. Główna 9
68 – 213 Lipinki Łużyckie
Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
………………………………………
(oznaczenie wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, DOTYCZĄCE
PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA,

Załącznik nr 1 do oferty

składane na podstawie art. 125 ustawy pzp
Składając ofertę w przetargu prowadzonym w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1) pn.:
„Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Lipinki Łużyckie”

I. Oświadczenie, dotyczące wykonawcy:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy pzp.
zgodnie z którym z postępowania wyklucza się Wykonawcę:
1)

będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a)

udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 KK,

b)

handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a KK,

c)

o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a KK lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z 25.6.2010 r.
o sporcie,

d)

finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a KK,
lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 KK,

e)

o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 KK, lub mające na celu
popełnienie tego przestępstwa,

f)

powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi cudzoziemców, o którym
mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z 15.6.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. poz. 769),

g)

przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 KK, przestępstwo
oszustwa, o którym mowa w art. 286 KK, przestępstwo przeciwko wiarygodności
dokumentów, o których mowa w art. 270–277d KK, lub przestępstwo skarbowe,
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h)

o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z 15.6.2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2)

jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa
w pkt 1;

3)

wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4)

wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5)

jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca
zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,
w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty
lub wnioski niezależnie od siebie;

6)

jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 p.z.p., doszło do zakłócenia konkurencji
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy
z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

…………………………
(miejscowość i data)

………………………….……………………………………….
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)
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Zamawiający:
Gmina Lipinki Łużyckie
ul. Główna 9
68 – 213 Lipinki Łużyckie
Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
………………………………………
(oznaczenie wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY,
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
Składane na podstawie art. 125 ustawy pzp

Załącznik nr 2 do oferty

Składając ofertę w przetargu prowadzonym w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1) pn.:
„Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Lipinki Łużyckie”

I. Informacja, dotycząca wykonawcy:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt 4
„Instrukcji dla wykonawców”, stanowiącej rozdział I SWZ.

…………………………
(miejscowość i data)
………………………….……………………………………….
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)
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Zamawiający:
Gmina Lipinki Łużyckie
ul. Główna 9
68 – 213 Lipinki Łużyckie
Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
………………………………………
(oznaczenie wykonawcy)

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BARKU
PRZYNALEŻNOŚCI

Załącznik nr 3 do oferty

DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Składając ofertę w przetargu prowadzonym w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1) pn.:
„Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Lipinki Łużyckie”
oświadczam, że
* nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp z żadnym
z Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu.
* należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp z następującymi
wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty:
1.

…………………………………….

2.

…………………………………….

3.

…………….

Jednocześnie oświadczam, że powiązania z innym w/w Wykonawcą/cami prowadzą*/ nie prowadzą* do zakłócenia
konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Na potwierdzenie tego przedkładam następujące dowody i wyjaśnienia:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………
(miejscowość i data)
………………………….……………………………………….
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)
*niepotrzebne skreślić

Uwaga !
W przypadku wykonawców występujących wspólnie, każdy wykonawca zobowiązany jest złożyć
powyższą informację.
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ROZDZIAŁ III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
pn.: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Lipinki Łużyckie”
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zagospodarowaniu, poniżej
wskazanych rodzajów odpadów komunalnych dostarczonych przez podmiot lub podmioty
odbierający/odbierające przedmiotowo określone odpady z nieruchomości zamieszkałych
położonych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie w terminie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
2. Ilekroć Zamawiający posługuje się kodami odpadów, należy przez to rozumieć kody zawarte
w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U.
z 2020r. poz.10),
3. Kody CPV określające przedmiot zamówienia:
3.1. Kod określający główny przedmiot zamówienia:
90.50.00.00-2

– usługi związane z odpadami

3.2. Kody uzupełniające:
90.51.00.00-5

– usuwanie i obróbka odpadów

90.51.40.00-3

– usługi recyklingu odpadów

90.53.30.00-2

– usługi gospodarki odpadami

4. Wykonawca będzie realizował zamówienie zgodnie z przepisami prawa, w szczególności:
a

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

b

ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2021
r., poz. 888).

4.

Ilekroć Zamawiający posługuje się kodami odpadów należy przez to rozumieć kody zawarte w
rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 02.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r.
poz. 10).

5.

Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania następujących frakcji odpadów komunalnych:
Kod

Nazwa

odpadu
15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury – zanieczyszczony

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych – zanieczyszczony

15 01 07

Opakowania ze szkła

15 01 07

Opakowania ze szkła – zanieczyszczony

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji
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20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji – zanieczyszczony

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

20 01 10

Odzież

16 01 03

Zużyte opony

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02

Gruz ceglany

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 –
zanieczyszczony

17 01 07

6.

Dane dotyczące przedmiotu zamówienia:

Przewidywana – szacunkowa ilość odpadów komunalnych do zagospodarowania w okresie od
01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zgodnie z ilościami w Formularzu Oferty.
Ilości odpadów podane w Formularzu Oferty są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie. W związku
z tym należy je traktować orientacyjnie.
Przewidziana do zagospodarowania ilość odpadów została ustalona na podstawie danych ilościowych
z ostatnich 12 m-cy.
Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie za każdą zagospodarowaną tonę odpadu.
7.

Odpady komunalne w celu ich zagospodarowania będą przekazywane sukcesywnie w ilościach
zależnych od ilości odpadów odebranych z terenu gminy Lipinki Łużyckie przez podmiot świadczący
usługę/ podmioty świadczące usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Lipinki Łużyckie,
do instalacji wskazanej przez Wykonawcę w ofercie.

8.

Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia odpadów w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach 6:00 – 21:00 oraz w sytuacjach szczególnych w pozostałe dni po wcześniejszym
uzgodnieniu przez podmiot świadczący usługę odbioru i transportu odpadów.

9.

Odpady podlegające obowiązkowi zagospodarowania w instalacji komunalnej mogą zostać
zagospodarowane wyłącznie w instalacji komunalnej.

10. Zamawiający

wymaga,

aby

Wykonawca

zapewnił

realizację

zamówienia

w

zakresie

zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych przy użyciu instalacji
komunalnej do przetwarzania odpadów objętych przedmiotem zamówienia, wskazanej na liście,
o której mowa w art. 38 b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r.
poz. 779 z późn. zm.).
11. Dla zapewnienia odpowiedniej jakości, w tym środowiskowej, świadczonych usług Zamawiający
wymaga, by zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz
bioodpadów następowało zgodnie z wymaganiami:
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systemu zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001 lub równoważnymi systemami, przy
zastrzeżeniu, że za równoważne Zamawiający uznaje wyłącznie ustandaryzowane systemy
międzynarodowe, stosowane na terenie UE,



systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001 lub równoważnymi systemami, przy
zastrzeżeniu, że za równoważne Zamawiający uznaje wyłącznie ustandaryzowane systemy
międzynarodowe, stosowane na terenie UE.

W tym celu Zamawiający wymaga, by Wykonawca posiadał wdrożony system zarządzania
środowiskowego w oparciu o normę PN-EN ISO 14001 lub równoważną oraz system zarządzania
jakością w oparciu o normę PN-EN ISO 9001 lub równoważną, przynajmniej w zakresie prowadzenia
działalności dotyczącej zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
oraz bioodpadów.
12. Jeżeli instalacja komunalna prowadzona przez Wykonawcę i wskazana w ofercie nie będzie
przyjmować odpadów, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przyjęcie odpadów w innej instalacji
komunalnej, na swój koszt i własnym staraniem, jak również pokryć koszt wygenerowany przez
konieczność transportu odpadów komunalnych do wyznaczonej przez Wykonawcę instalacji,
w wysokości różnicy kosztu transportu odpadów komunalnych do instalacji wskazanej w ofercie,
a kosztu transportu odpadów komunalnych do wskazanej przez Wykonawcę instalacji komunalnej,
za wyjątkiem sytuacji, w której Wykonawca samodzielnie zapewni transport odpadów komunalnych
przywiezionych do instalacji wskazanej w ofercie, do innej instalacji komunalnej.
13. Wykonawca powiadomi podmiot, który będzie dostarczał odpady objęte niniejszym zamówieniem do
wskazanej przez Wykonawcę instalacji w celu ich zagospodarowania, jak również Zamawiającego
o każdej sytuacji uniemożliwiającej przekazanie odpadów do instalacji wskazanej w ofercie, przy
jednoczesnym

wskazaniu

instalacji,

w

której

Wykonawca

zapewnił

przyjęcie

odpadów.

Powiadomienie nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od powzięcia informacji
o zaistnieniu stanu niemożliwości przekazania odpadów wskazanej w ofercie instalacji.
14. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany instalacji do zagospodarowania odpadów wskazanej
przez Wykonawcę w ofercie, jeżeli zmiana taka będzie konieczna ze względu na obiektywnie
zaistniałe okoliczności, np. awaria instalacji pod warunkiem akceptacji nowej instalacji przez
Zamawiającego i na warunkach z nim uzgodnionych. Przekazanie odpadów do nowej instalacji nie
może powodować zwiększenia kosztów dla Zamawiającego w tym również wynikających
z konieczności transportu odpadów do innej instalacji niż wskazana w ofercie, chyba że Wykonawca
pokryje te koszty.
15. Wykonawca każdorazową dostawę odpadów będzie potwierdzać w systemie BDO.
16. W ramach dokumentowania usług zagospodarowania odpadów oraz w związku z wymogami
w zakresie sprawozdawczości określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo potwierdzić przyjęcie odpadów kwitem wagowym
z legalizowanej wagi znajdującej na terenie instalacji zagospodarowania odpadów. Kwit wagowy
powinien zawierać między innymi datę, godzinę wjazdu i wyjazdu, numer rejestracyjny pojazdu,
rodzaj dostarczonych odpadów, nazwę podmiotu dostarczającego odpady, wagę brutto, wagę netto,
nr kwitu wagowego.
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17. Zagospodarowanie odpadów będzie następować poprzez poddawanie ich procesom sortowania,
oczyszczania, unieszkodliwiania oraz przygotowania do odzysku i recyklingu.
18. Rozliczenie z świadczonej usługi w zakresie zagospodarowania odpadów pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą w cyklu miesięcznym na podstawie zestawienia łącznej masy przyjętych odpadów.
19. Wykonawca przedstawia zestawienie w podziale na odpady zmieszane, odpady segregowane
w podziale na poszczególne frakcje oraz pozostałe kody odpadów, a także w podziale na
nieruchomości zamieszkałe i PSZOK.
20. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 i 2 p.z.p. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności
w zakresie realizacji zamówienia:
osób obsługujących instalację przetwarzania odpadów komunalnych, a w szczególności, osób
obsługujących legalizowaną wagę przemysłową, osób wykonujących czynności sortowania odpadów
przy taśmie sortowniczej.
21. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na warunkach określonych umową, której
wzór stanowi Rozdział IV SWZ.
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ROZDZIAŁ IV
Umowa nr …………/2021
Zawarta w dniu ---.---.2021 r. w Lipinkach Łużyckich, pomiędzy:
Gminą Lipinki Łużyckie
z siedzibą w Lipinkach Łużyckich przy ul. Głównej 9, 68-213 Lipinki Łużyckie
reprezentowanej przez Wójta Gminy – Małgorzatę Brzyśkiewicz
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Iwony Żychowskiej
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………….
z siedzibą w ……………., ul. ……………. , …………………………., wpisaną do: rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………….., Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………………………….*,
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej*
NIP ………………… , REGON: …………………..,
reprezentowaną przez:
…………………………………….
- ……………………………….
zwaną dalej ,,Wykonawcą”
*-niepotrzebne skreślić

§1
[Podstawa zawarcia umowy]
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.).
§2
[Przedmiot umowy]
1. Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia publicznego pn.: „Zagospodarowanie odpadów
komunalnych pochodzących z terenu Gminy Lipinki Łużyckie”.
2. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi polegającej na zagospodarowaniu frakcji odpadów
o kodach i nazwach ujętych w Formularzu Oferty, pochodzących z terenów Gminy Lipinki Łużyckie
w ilościach szacunkowych wskazanych w Formularzu Oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
3. Ilekroć niniejsza umowa posługuje się kodami odpadów, należy przez to rozumieć kody zawarte
w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.
2020 poz. 10).
4. Wykonawca będzie realizował zamówienie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
w szczególności:
a) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 779, ze zm.),
b) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(t.j. Dz. U.
2021 r., poz. 888).
5. Odpady, w celu ich zagospodarowania, będą przekazywane Wykonawcy sukcesywnie
w ilościach zależnych od ilości faktycznie odebranych/transportowanych odpadów przez podmiot
świadczący usługę odbioru i transportu odpadów z terenu Gminy Lipinki Łużyckie.
6. Wykonawca przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy zobowiązany jest do posiadania
uprawnień, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym, zobowiązany jest do
przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadaniem uprawnień niezbędnych do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
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7. W przypadku gdy Wykonawca realizuje Umowę przy pomocy podwykonawców, w zakresie
wymagającym posiadania stosownych uprawnień, postanowienia ust. 6 stosuje się odpowiednio.
§3
[Termin oraz warunki realizacji przedmiotu umowy]
1. Niniejsza umowa została zawarta na okres: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
2. Miejscem świadczenia usługi jest instalacja wskazana przez Wykonawcę w ofercie.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia odpadów od Podmiotu świadczącego usługę odbioru
i transportu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 21:00 oraz w sytuacjach
szczególnych – w soboty, po wcześniejszym uzgodnieniu z Podmiot.
4. Odpady podlegające obowiązkowi zagospodarowania w instalacji komunalnej mogą zostać
zagospodarowane wyłącznie w instalacji komunalnej.
5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić realizację zamówienia w zakresie zagospodarowania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych przy użyciu instalacji komunalnej do
przetwarzania odpadów objętych przedmiotem zamówienia, wskazanej na liście, o której mowa w art.
38b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779, ze zm.).
6. Do czasu utworzenia listy, o której mowa w ust. 38b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779, ze zm.).
7. Dla zapewnienia odpowiedniej jakości (w tym środowiskowej) świadczonych usług Wykonawca
gwarantuje, że zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz
bioodpadów będzie następowało zgodnie z wymaganiami:

systemu zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001 lub równoważnymi systemami, przy
zastrzeżeniu, że za równoważne Zamawiający uznaje wyłącznie ustandaryzowane systemy
międzynarodowe, stosowane na terenie UE,

systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001 lub równoważnymi systemami, przy
zastrzeżeniu, że za równoważne Zamawiający uznaje wyłącznie ustandaryzowane systemy
międzynarodowe, stosowane na terenie UE.
8. Wykonawca niniejszym oświadcza, że posiada wdrożony system zarządzania środowiskowego
w oparciu o normę PN-EN ISO 14001 lub równoważną oraz system zarządzania jakością w oparciu
o normę PN-EN ISO 9001 lub równoważną, przynajmniej w zakresie prowadzenia działalności
dotyczącej zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz
bioodpadów.
9. Jeżeli instalacja komunalna prowadzona przez Wykonawcę i wskazana w ofercie nie będzie
przyjmować odpadów, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przyjęcie odpadów w innej instalacji
komunalnej, na swój koszt i własnym staraniem, jak również pokryć koszt wygenerowany przez
konieczność transportu odpadów komunalnych do wyznaczonej przez Wykonawcę instalacji,
w wysokości różnicy kosztu transportu odpadów komunalnych do instalacji wskazanej w ofercie,
a kosztu transportu odpadów komunalnych do wskazanej przez Wykonawcę instalacji komunalnej, za
wyjątkiem sytuacji, w której Wykonawca samodzielnie zapewni transport odpadów komunalnych
przywiezionych do instalacji wskazanej w ofercie, do innej instalacji komunalnej.
10. Jeżeli inna instalacja, niż instalacja komunalna wskazana przez Wykonawcę w ofercie, nie będzie
przyjmować odpadów, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przyjęcie odpadów w innej instalacji,
na swój koszt i własnym staraniem, jak również pokryć koszt wygenerowany przez konieczność
transportu odpadów komunalnych do instalacji wyznaczonej przez Wykonawcę instalacji,
w wysokości różnicy kosztu transportu odpadów komunalnych do instalacji wskazanej w ofercie,
a kosztu transportu odpadów do wskazanej przez Wykonawcę instalacji, za wyjątkiem sytuacji,
w której Wykonawca samodzielnie zapewni transport odpadów komunalnych przywiezionych do
instalacji wskazanej w ofercie, do innej instalacji.
11. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego, o każdej sytuacji uniemożlwiającej
przekazanie odpadów w celu zagospodarowania do instalacji wskazanej w ofercie, przy
jednoczesnym wskazaniu instalacji, w której Wykonawca zapewnił przyjęcie odpadów.
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12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

Powiadomienie to nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od powzięcia informacji
o zaistnieniu stanu niemożliwości przekazania odpadów do wskazanej w ofercie instalacji.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany instalacji do zagospodarowania odpadów wskazanej
przez Wykonawcę w ofercie, jeżeli zmiana taka będzie konieczna ze względu na obiektywnie
zaistniałe okoliczności (np. awaria instalacji), pod warunkiem akceptacji nowej instalacji przez
Zamawiającego i na warunkach z nim uzgodnionych. Przekazanie odpadów do nowej instalacji nie
może powodować zwiększenia kosztów dla Zamawiającego, w tym również wynikających
z konieczności transportu odpadów do innej instalacji niż wskazana w ofercie, chyba że Wykonawca
pokryje te koszty.
Wykonawca zobowiązany jest każdorazową dostawę odpadów potwierdzać w systemie BDO.
W ramach dokumentowania usług zagospodarowania odpadów oraz w związku z wymogami
w zakresie sprawozdawczości określonymi w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo potwierdzić
przyjęcie odpadów kwitem wagowym z legalizowanej wagi znajdującej na terenie instalacji
zagospodarowania odpadów. Kwit wagowy powinien zawierać między innymi datę, godzinę wjazdu
i wyjazdu, numer rejestracyjny pojazdu, rodzaj dostarczonych odpadów, nazwę podmiotu
dostarczającego odpady, wagę brutto, wagę netto oraz nr kwitu wagowego.
Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać kopię dokumentów
potwierdzonych za zgodność z oryginałem dotyczących legalizacji wagi, niezwłocznie nie później niż
w terminie 2 dni.
Zagospodarowanie odpadów, stanowiące przedmiot niniejszej umowy, będzie następować poprzez
poddawanie ich procesom sortowania, oczyszczania, unieszkodliwiania oraz przygotowania do
odzysku i recyklingu.
Przyjęcie odpadów objętych przedmiotem niniejszej umowy będzie w każdym miesiącu realizacji
zamówienia potwierdzane kartami przekazania odpadu.
Rozliczenie ze świadczonej usługi w zakresie zagospodarowania odpadów pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą będzie następować w cyklu miesięcznym na podstawie zestawienia łącznej masy
przyjętych odpadów.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać Zamawiającemu zestawienie w podziale na odpady
zmieszane i odpady segregowane w podziale na poszczególne frakcje oraz pozostałe kody
odpadów, a także w podziale na nieruchomości zamieszkałe i PSZOK.
Wykonawca odpowiada za:
a) zapewnienie zgodnego z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
ustawy o odpadach:

postępowania z odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami,

prowadzenia ewidencji odpadów przekazanych do instalacji,
b) posiadania stosownych uprawnieniń, w tym decyzji i zezwoleń wymaganych dla prawidłowego
wykonywania Umowy,
c) informowania o sposobie postępowania w przypadku odmowy przyjęcia odpadów przez instalację
wskazaną przez Wykonawcę w ofercie,
d) sporządzania raportów rocznych,
e) zapewnienia Zamawiającemu prawa do wglądu w oryginały dokumentów lub kopii dokumentów
dotyczących świadczenia usługi zagospodarowania odpadów przez Wykonawcę lub
podwykonawcę oraz udzielenia Zamawiającemu informacji dotyczącej przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia osób wykonujących czynności związane z realizacją
przedmiotu niniejszej umowy, tj. osób obsługujących instalację przetwarzania odpadów
komunalnych, a w szczególności, osób obsługujących legalizowaną wagę przemysłową, osób
wykonujących czynności sortowania odpadów przy taśmie sortowniczej. na podstawie umowy
o pracę.
Wykonawca każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie
krótszym jednak niż 5 dni roboczych, zobowiązuje się przedłożyć:
1)
oświadczenia zatrudnionego pracownika,
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oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o pracę,
3)
oświadczenia zatrudnionego pracownika,
4)
oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o pracę,
5)
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
6)
innych dokumentów
dotyczących zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę umów o pracę
z pracownikami
wykonującymi czynności, o których mowa w SIWZ.
23. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia przez cały okres realizacji
wykonywanych przez wskazane osoby czynności, w szczególności poprzez wezwanie Wykonawcy
do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacjami o liczbie
odprowadzonych składek), w formie zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub
zanonimizowanych dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do
ubezpieczeń.
24. Wykonawca, poza obowiązkami wymienionymi w powyższych ustępach, jest zobowiązany do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy przy zachowaniu należytej staranności, zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z:
a) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (t.j. Dz. U. 2020
r. poz. 1439),
b) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.),
c) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze
zm.),
d) Krajowym Planem Gospodarki Odpadami Komunalnymi 2022 (KPGO 2022),
e) Uchwałą nr XIX/185/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z 18 kwietnia 2016 r. zmieniającą
uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata
2012-2017 z perspektywą do 2020
§4
[Sprawozdawczość z realizacji umowy]
2)

Wykonawca każdego roku sporządzać będzie raport z realizacji umowy, obejmujący swym zakresem
wykonanie umowy w poprzednim roku kalendarzowym. Integralną część raportu stanowić będą
dokumenty wykazujące ilość dostarczonych odpadów. Raport roczny należy przekazać w formie
pisemnej podpisanej przez Wykonawcę oraz w formie elektronicznej, najpóźniej do 15 stycznia
danego roku, następującego po roku realizacji umowy.
2. Raport roczny uważa się za zatwierdzony, w przypadku niezgłoszenia do niego uwag przez
Zamawiającego w terminie 15 dni od dnia jego otrzymania. W sytuacji zgłoszenia przez
Zamawiającego uwag, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 2 dni roboczych od dnia ich
otrzymania, złożyć wyjaśnienia do zgłoszonych przez Zamawiającego uwag, z tym że za uzgodnione
będzie uznawana ta część raportu, do której Zamawiający nie zgłosił uwag.
3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień ustnych lub pisemnych, a także okazania do
wglądu dokumentów dotyczących realizacji umowy, a Wykonawcy zobowiązany jest do przekazania
Zamawiającemu żądanych informacji i dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie
krótszym niż 5 dni roboczych.
1.

§5
[Kontrola realizacji umowy]
1.

Zamawiający ma prawo do przeprowadzania kontroli sposobu i prawidłowości wykonania przedmiotu
zamówienia przez Wykonawcę. Kontroli podlegają w szczególności zgodność wykonywania
przedmiotu zamówienia z postanowieniami umowy oraz z przepisami prawa, sposób i prawidłowość
utrzymania i eksploatacji instalacji. Zamawiający przeprowadza kontrolę, po uprzednim
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2.

3.

4.
5.
6.

poinformowaniu Wykonawcy o terminie i przedmiocie kontroli, nie później jednak niż na 24 godziny
przed planowaną kontrolą. Zamawiający zastrzega sobie prawo udziału w kontroli podmiotów trzecich
upoważnionych przez Zamawiającego.
Uprawnienie Zamawiającego do przeprowadzenia kontroli oraz żądania przedstawienia informacji
lub dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego dotyczy również podwykonawców,
co powinno być przewidziane w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą.
W przypadku, gdy Zamawiający podczas przeprowadzania kontroli stwierdzi, że Wykonawca nie
wykonuje przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami umowy lub przepisami prawa,
w sporządzanym protokole kontroli, wyszczególni nieprawidłowości.
Potwierdzeniem przeprowadzenia kontroli będzie sporządzony i podpisany przez Strony (bez uwag
lub z zastrzeżeniami) protokół kontroli.
Wykonawca jest uprawniony do składania zastrzeżeń do ustaleń kontroli poczynionych w protokole
kontroli.
W przypadku wniesienia przez Wykonawcę zastrzeżeń dotyczących ustaleń kontroli, Zamawiający w
terminie 14 dni ustosunkuje się do zgłoszonych zastrzeżeń oraz przedstawi wnoszącemu zastrzeżenia
ostateczny protokół kontroli.
§6
[Wynagrodzenie oraz warunki płatności]

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

Łączne maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy wynosi ………………………
zł (słownie: ………….. zł) brutto, liczone jako iloczyn ceny za zagospodarowanie poszczególnych
frakcji odpadów wskazane przez Wykonawcę w formularzu oferty oraz odpowiadających im
szacunkowych ilości tych frakcji, pochodzących z terenu Gminy Lipinki Łużyckie, szczegółowo
wskazanych w SWZ.
Rzeczywiste wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy obliczone będzie jako iloczyn ceny za
zagospodarowanie poszczególnych frakcji odpadów wskazane przez Wykonawcę w formularzu oferty
i faktycznej ilości odpadów odebranych przez podmiot odbierający i transportujący odpady w okresie
obowiązywania niniejszej umowy i przekazanych mu do zagospodarowania.
W związku z zapisem ust. 2, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia
ilości przekazanych do zagospodarowania odpadów komunalnych w stosunku do wskazanych w
SWZ, bez prawa Wykonawcy do roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu. Minimalne wielkość
świadczenia Wykonawcy nie będzie mniejsza niż 60% szacunkowej ilości odpadów.
Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę w systemie miesięcznym za ilości odpadów
rzeczywiście przekazanych przez Zamawiającego.
Płatność za przedmiot umowy dokonana będzie przez Zamawiającego w terminie ............. dni od
daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy.
Za datę płatności przyjmuje się dzień, w którym Zmawiający polecił swojemu bankowi przelać na
konto Wykonawcy należną mu kwotę.
Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie płatności z przedłożonej faktury o naliczone przez
Zamawiającego kary umowne, wynikające z noty obciążeniowej wystawionej zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy.
§7
[Przedstawiciele Stron]

1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz nadzorowania
wykonywania Umowy w imieniu Zamawiającego jest:
Pan/Pani ……………………., …………………….., ul. …………………………, …-… ………………
tel. (+48) … …. …. …., kom. … …. …., fax. (+48) … … … …., e-mail: ……………………………..
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2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym oraz nadzorowania
wykonywania Umowy w imieniu Wykonawcy jest:
Pan/Pani ……………………., …………………….., ul. …………………………, …-… ………………
tel. (+48) … …. …. …., kom. … …. …., fax. (+48) … … … …., e-mail: ……………………………..
§8
[Kary umowne]
W wypadku stwierdzenia naruszenia warunków Umowy przez Wykonawcę Zamawiający poinformuje
o tym Wykonawcę wzywając go do zmiany postępowania w terminie wskazanym w wezwaniu.
2. Za naruszenie warunków Umowy uważa się niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez
Wykonawcę jakiegokolwiek obowiązku, wynikającego z Umowy.
3. Nienależyte wykonanie umowy, o którym mowa w ust. 2, obejmuje nieprawidłowa realizacje
obowiązków umownych , zwłokę w realizacji niniejszej umowy, zwłokę w usunięciu nieprawidłowości
oraz wszelkie inne okoliczności, za które odpowiedzialny jest Wykonawca.
4. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowań będą kary umowne.
5. Podstawą do naliczania kar umownych jest wynagrodzenie brutto określone w § 6 ust. 1.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej:
a) w wysokości 5.000 złotych za każdą rozpoczętą 1 Mg odpadów, poddaną zagospodarowaniu w
instalacji innej niż wskazana w ofercie, bez uzyskania zgody Zamawiającego,
b) w wysokości 2.000 złotych za każdy przypadek wykonywania umowy bez aktualnych
i wymaganych prawem uprawnień,
c) za uniemożliwienie realizacji uprawnień Zamawiającego przewidzianych w § 5 ust. 1 i 2 umowy,
dotyczących wykonywania umowy przez Wykonawcę lub podwykonawców – w wysokości 0,1%
łącznego wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1,
d) za wypowiedzenie lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć karę umowną – w wysokości 10%
wynagrodzenia za niezrealizowaną część umowy.
e) za niezrealizowania obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 21 (za każdego pracownika),
Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 1.000,00 zł brutto za
każdorazowe takie stwierdzenie,
7. W celu wyjaśnienia przyczyn mogących skutkować naliczeniem kar umownych, o których mowa w ust.
2, Zamawiający wezwie Wykonawcę w celu złożenia wyjaśnień dotyczących stwierdzonego
naruszenia wykonywania umowy. Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania wezwania złoży na
piśmie wyjaśnienia. Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami albo po bezskutecznym upływie terminu na
złożenie wyjaśnień Zamawiający podejmie decyzję o naliczeniu kary umownej, o której poinformuje
Wykonawcę w formie pisemnej.
8. Zamawiający może potrącić kary umowne z zapłaty należności (faktury) bez uprzedniego wezwania
do zapłaty kary umownej, na co Wykonawca wyraża zgodę.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku, gdy wartość dokonanych przez Zamawiającego potrąceń, o których mowa w ust. 4,
przekroczy wartość 10% wartości umowy, określonej w § 6 ust. 1.
10. Łączna maksymalna wysokość kar umownych które mogą dochodzić strony wynosi 30%
wynagrodzenie brutto określone w § 6 ust. 1
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
12. Zamawiający nie potrąci kar umownych wymienionych w ust. 1 do 10 z wynagrodzenia Wykonawcy
w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19,
i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, o ile zdarzenie, w związku
z którym zastrzeżono te karę, nastąpiło w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii.
1.
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§9
[Zmiany umowy]
1.
2.
3.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
Ewentualne zmiany treści umowy wymagają zgody Stron wyrażonej na piśmie.
Dopuszcza się m. in. następujące zmiany w umowie:
a. w przypadku przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących następstwem
prawnym, a także w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy lub Zamawiającego,
dopuszcza się zmiany w tym zakresie - w takim wypadku zapis umowy zostanie odpowiednio
dostosowany;
b. w przypadku gdy Wykonawca lub Zamawiający uzna, że w celu właściwego wykonania
przedmiotu zamówienia (np. z uwagi na dotrzymanie terminów, reżimy jakościowe) zachodzi
potrzeba wykonania części zamówienia przy udziale podwykonawców, mimo że w ofercie
Wykonawca nie przewidział realizacji jakichkolwiek części zamówienia przez podwykonawców dopuszcza się zmiany wskazanych (w druku oferty) lub wprowadzenie nowych części
zamówienia, które będą realizowane przy udziale podwykonawców lub wprowadzenie
podwykonawców do realizacji części zamówienia,
c. inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujące
niemożliwością wykonania przedmiotu zamówienia,
d. dopuszcza się zmianę terminów realizacji niniejszej umowy. Terminy realizacji przedmiotu umowy
mogą ulec przesunięciu w przypadku:
w przypadku działania siły wyższej tzn. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności
niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania
należytej staranności nie można było uniknąć, w szczególności niesprzyjających warunków
atmosferycznych i klęsk żywiołowych, mających bezpośredni wpływ na terminowość
wykonania zamówienia – termin realizacji może zostać przesunięty o czas działania siły
wyższej orazo czas niezbędny do usunięcia skutków tej siły,
w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do
przewidzenia i niezależnych od nich np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniami osób
trzecich uniemożliwiających wykonywanie prac, zmian przepisów prawa polskiego – termin
realizacji może zostać przesunięty o czas, kiedy realizacja zamówienia była niemożliwa
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego,
e. zmianę wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 6 ust. 1
w przypadku zmiany ustawowej wysokości należnego podatku VAT.

4. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy związane w wystąpieniem epidemii w związku z COVID-19,
zgodnie z ustawą 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. z 2020, poz. 347):
1) strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 11 września
2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póżn. zm.),
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 zdaniu pierwszym,
oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:
a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej
podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji
zamówienia;
b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku
z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
c) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 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.2020.347);
d) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie
do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
e) okoliczności, o których mowa w lit. a)-d), w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.
każda ze stron umowy, o której mowa w ust. 1, może żądać przedstawienia dodatkowych
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem
COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy,
strona umowy, o której mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie
swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w
ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub
dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania,
Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których
mowa w ust. 1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa ust. 1,
może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4
z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych - Prawo zamówień publicznych,
w szczególności przez:
 zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej części,
 zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
 zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia
wykonawcy - o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie
przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy,
jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej kształtujące
sytuację wykonawcy, niż wynikałoby to z ust. 4, do zmiany umowy stosuje się te postanowienia,
z zastrzeżeniem, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1,
nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od
umowy,
jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia dotyczące kar
umownych lub odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte
wykonanie z powodu oznaczonych okoliczności, strona umowy, o której mowa w ust. 1, w
stanowisku, o którym mowa w ust. 3, przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem
COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem
COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość,
Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana z
wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej
umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo
zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić
zakres wzajemnych świadczeń,
w przypadku dokonania zmiany umowy, o której mowa w ust. 1, jeżeli zmiana ta obejmuje część
zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniają
odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej
umowy przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania umowy, o której
mowa w ust. 1, zmienionej zgodnie z ust. 4,
Przepisy ust. 7 i 8 stosuje się do umowy zawartej między podwykonawcą, a dalszym
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5.
6.

podwykonawcą.
Inicjatorem zmian w umowie mogą być obie Strony umowy, z tym że ostateczna decyzja co do
wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego.
Potrzeba zmian umowy powinna zostać zgłoszona w formie pisemnej w ciągu 7 dni roboczych od
powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzania zmian.
§ 10
[Rozwiązanie umowy]

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy.
2. Niezależnie od innych przypadków przewidzianych umową lub przepisami powszechnie
obowiązującymi, Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem
natychmiastowym (bez zachowania terminu wypowiedzenia) lub ze skutkiem w terminie przez siebie
wskazanym, jeżeli nastąpi którakolwiek ze wskazanych poniżej okoliczności:
a) Wykonawca utraci uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy,
b) nierozpoczęcie wykonywania przez Wykonawcę w terminie jakichkolwiek obowiązków
przewidzianych umową bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania przez Zamawiającego do
rozpoczęcia wykonywania tych obowiązków,
c) Wykonawca nie zapewni zagospodarowania wszystkich przewidzianych niniejszą Umową
rodzajów odpadów przez okres dłuższy niż 7 dni,
d) Wykonawca zapewni zagospodarowanie wyłącznie części strumienia odpadów przekazywanych
przez Zamawiającego, mniejszej niż 85%, przez okres dłuższy niż 14 dni,
e) Wykonawca bez zgody Zamawiającego zmieni instalację, w której zagospodarowaniu podlegają
odpady przekazane przez Zamawiającego,
f) Wykonawca utraci możliwość realizacji umowy przy użyciu instalacji do zagospodarowania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych będącej/będących w jego posiadaniu,
wskazanej/wskazanych w ofercie, w szczególności jeżeli instalacja/instalacje /utraciły status
instalacji komunalnej,
g) Wykonawca utraci uprawnienia niezbędne do realizacji umowy,
h) Wykonawca podejmie realizację kluczowej części zamówienia przy wykorzystaniu
podwykonawcy.
§ 11
[Podwykonawstwo]
1. Wykonawca oświadcza, że powierzy podwykonawcy ………………….....…………………………….
(nazwa podwykonawcy) wykonanie następującej części zamówienia:……………………....………
2. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę podwykonawcy lub podwykonawcom, części
zamówienia, Zamawiający zastrzega, że podwykonawca zobowiązany jest do posiadania uprawnień
niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez cały
okres realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawcę. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego i
w terminie przez niego wskazanym, przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy przez
podwykonawcę zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie przez
podwykonawcę uprawnień niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
3.
Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty
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wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane
postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą

1.
2.

1.
2.
3.
a.
b.

§ 12
Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Wszelkie sprawy nieuregulowane w niniejszej umowie podlegają przepisom Kodeksu cywilnego
§ 13
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego.
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.
Załącznikami do niniejszej umowy są:
Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia,
załącznik nr 2 - kopia formularza oferty Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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