
 

Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Zamawiający: 

Gmina Modliborzyce 

ul. Piłsudskiego 63 

23- 310 Modliborzyce 

tel. 015 8715079 

 faks 015 8717102  

 

…………………………………………  
Nazwa Wykonawcy 

………………………………………… 
Siedziba oferenta 

………………………………………… 

 

………………………………………… 
Nr tel. , Nr faksu, 

 

składam ofertę w postępowaniu pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Modliborzyce” prowadzonym przez 

Gminę Modliborzyce na następujących warunkach: 

 

Oferowana cena za 1 000 Mg: 

Wartość netto 

Kwota (cyfrowo):……………………………… 

Kwota (słownie):……………………………………………………………………………….. 

 

Podatek VAT: 

Stawka: ………….. 

Kwota (cyfrowo): …………………………… 

Kwota (słownie): ………………………………………………………………………………. 

 

Cena brutto zł:  

Kwota (cyfrowo): ………………………… 

Kwota (słownie): ………………………………………………………………………………. 

 

Na wyżej wymienioną cenę składają się następujące elementy: 

1) Cena netto …………………………. zł/1Mg odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych, w tym zaopatrzenia i wymiana worków do gromadzenia odpadów 

komunalnych, 

2) Szacowana ilość odpadów komunalnych – 1 000Mg, 

3) Stawka VAT …………..% 



 

 Częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych, odpadów elektrycznych                              

i elektronicznych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon                          

(zaznaczyć właściwe)
1
: 

               Minimalna częstotliwość odbioru  – 2 razy w roku 

              Maksymalna częstotliwość odbioru – 3 razy w roku 

1.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

 

2.Oświadczamy, że wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ został przez nas zaakceptowany  

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w 

projekcie umowy warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

3.Oświadczamy, że zaoferowane przez naszą Firmę usługi są zgodne z wymaganiami Zamawiającego  

w tym zakresie określonymi w SIWZ.  

 

4.Oświadczamy, że przystępując do postępowania przetargowego uzyskaliśmy wszelkie niezbędne 

informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ na ofertę 

przetargową i bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie przedmiotu umowy.   

 

5.Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następującemu podwykonawcy/-om: 

 

 

………………………………………………………….. ……………………….. 

(wskazać firmę podwykonawcy/–ów lub wpisać nie dotyczy) 

 

 

           Nazwa części zamówienia powierzonej podwykonawcy: 

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

(należy wskazać zakres części przewidzianych do wykonania przez podwykonawców lub wpisać             

nie dotyczy) 

Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni punktu  5 Zamawiający przyjmie, 

że Wykonawca nie przewiduje podwykonawstwa. 

 

6. Wykonawca informuje, że (zaznaczyć właściwe): 

     wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

      wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w 

odniesieniu do następujących towarów lub usług: 

...................................................................................................................       których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek 

podatkowy u Zamawiającego to: ..................................................................zł netto 

 

Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z wariantów zamawiający 

przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego po 

stronie zamawiającego. 

 

                                                           
1  Częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych, odpadów elektrycznych i elektronicznych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

oraz zużytych opon, będzie oceniana w kryterium oceny ofert na zasadach określonych  w sekcji 14 SIWZ. 



7. Oświadczamy że informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od …… do nr ……… stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i 

zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. 

 

 

8.Korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko 

…………………………………………………………………………………………………………… 

tel. ………………………………. fax ……………………………., e-mail; …………………………. 

 

9. Wadium wniesione w formie: 

………………………………………………………………………………………………………… 

prosimy zwolnić: 

-   przelewem na konto: 

………………………………………………………………………………………………………… 

-   zwrot gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej 

………………………………………………………………………………………………………… 

/imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru gwarancji lub czy wysłać pocztą/ 

 

10. Ofertę składamy na ………………. stronach. 

 

11. Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

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

 

 

 

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

(data i czytelny  podpis uprawnionego przedstawiciela (i) Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 do SIWZ

    
    

Zamawiający: 

Gmina Modliborzyce 

ul. Piłsudskiego 63 

23- 310 Modliborzyce 

tel. 015 8715079 

faks 015 8717102 

Wykonawca: 

……………………………………………………

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

 
 
 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), dotyczące 

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Odbiór                                    

i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na 

terenie gminy Modliborzyce” prowadzonego przez Gminę Modliborzyce,  oświadczam co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące określone przez 

zamawiającego w SIWZ w sekcji 5 pkt 1.: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

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

        ……………………………… 

(podpis) 

 



 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: nazwa i adres podmiotu : 

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

………………………………………………………………………………..w następującym zakresie:  

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 

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

       ………………………………………… 
(podpis) 

 

 
 

 

 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….…….………….……. r.  
Miejscowość, data 

 

        ………………………………………… 

(podpis) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

    
    

Zamawiający: 

Gmina Modliborzyce 

ul. Piłsudskiego 63 

23- 310 Modliborzyce 

tel. 015 8715079 

faks 015 8717102 

Wykonawca: 

……………………………………………………

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

 
 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), dotyczące 

PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Odbiór                                     

i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na 

terenie gminy Modliborzyce”, prowadzonego przez Gminę Modliborzyce,  oświadczam co 

następuje: 

 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  . 

 

 

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

 

        ………………………………………… 

(podpis) 

 

 



 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 

1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, 

na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
 

 

 
 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu,tj.:…………………………………………………………………….………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu                  

z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 
 

                                                                                         
 



   Załącznik Nr 3 do SIWZ 

 

                                                   
 

………………………………… 

      (nazwa i adres wykonawcy) 
 

 

 

 

INFORMACJA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ 

Informuję, że*:  

  nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie  

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184) z wykonawcami, którzy złożyli oferty 

w postępowaniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Modliborzyce prowadzonym przez Gminę 

Modliborzyce.  
 

  należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184) z następującymi wykonawcami, którzy 

złożyli oferty w postępowaniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych                    

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Modliborzyce 

prowadzonym przez Gminę Modliborzyce. 

1. Nazwa podmiotu……………………………………………..……………………  

2. Nazwa podmiotu……………………………………………..……………………  

Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi wykonawcami nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia:  

……………………………………………………………………………………………… 

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

* należy właściwe zaznaczyć 

 

 

…………………….… dnia ………………… 

……………………………………………… 

            (pieczęć i podpis Wykonawcy) 

 
 
 

Uwaga: 

Dokument ten Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego). 

 

Uwaga: niniejsze oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia. 

 

 

 



 

Załącznik Nr 4 do SIWZ  

          (wzór umowy) 

 

 

 

UMOWA NR …………/2016  

 

zawarta w dniu …………2016 r. w Modliborzycach pomiędzy: Gminą Modliborzyce,  

ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, NIP  862-157-63-44  Regon 830 409 608; 

reprezentowaną przez mgr inż. Witolda Kowalika – Burmistrza Modliborzyc, zwanego 

dalej „Zamawiającym”,  

a  

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

NIP……………… Regon……………… reprezentowaną przez……………………………., 

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 

nieograniczonym znak: INW.271.1.9.2016, przeprowadzonym na zasadach i trybie ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 

2164 z późn. zm.) o następującej treści:  

§ 1 

Przedmiot umowy 

1.Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji umowy: usługa w zakresie 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie gminy Modliborzyce. 

2.Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony jest w: 

a) Specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzonego postępowania przetargowego 

(zwanej dalej SIWZ); 

b) Wykazie właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy -  stanowi załącznik 

Nr 1 do niniejszej umowy. 

3.Aktualizacja wykazu nieruchomości odbywać się będzie przez Zamawiającego w 

przypadku zaistnienia zdarzenia uzasadniającego taką aktualizację, nie częściej jednak niż 1 

raz na miesiąc.  

4.Odbiór odpadów komunalnych będzie realizowany od dnia 01 stycznia 2017 r. do 31 

grudnia  2017 r.  

5. Odpady komunalne będą odbierane z podziałem na następujące frakcje: zmieszane odpady 

komunalne; papier i tektura oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury; szkło bezbarwne i 

kolorowe oraz odpady opakowaniowe ze szkła; metale, tworzywa sztuczne oraz odpady 

wielomateriałowe. Szczegółowa klasyfikacja rodzajów odpadów wchodzących w skład 

poszczególnych frakcji znajduje się sekcji 3 w pkt 18 SIWZ. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odebranymi odpadami komunalnymi w  

sposób przewidziany w art. 9e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) zwanej dalej ustawą oraz Planem 

gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego.  

7. W zakres rzeczowy umowy wchodzi również zaopatrzenie właścicieli nieruchomości w 

worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych: kolor worka niebieski na 

papier i tekturę; zielony na szkło; żółty na tworzywa sztuczne, metal i odpady 

wielomateriałowe.  



8.Wykonawca zobowiązany jest również do odbioru odpadów zgromadzonych w PSZOK, 

który znajduje się w miejscowości Borownica do instalacji przetwarzania odpadów zgodnie z 

odpowiednimi przepisami oraz Planem gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego z 

częstotliwością co najmniej 1 raz na 2 miesiące.  

9.Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów wielkogabarytowych, odpadów 

elektrycznych i elektronicznych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon. 

Odbiór ten odbędzie się w ramach tzw. wystawki, mającej miejsce z częstotliwością …… 

razy w roku.  

§ 2  

Termin realizacji 
1. Przedmiot umowy będzie realizowany od dnia 01.01. 2017r. do dnia 31.12.2017r.  

2. Strony ustalają, że raport miesięczny za usługę objętą przedmiotem niniejszej umowy za   

miesiąc grudzień 2017 r. oraz sprawozdanie za II półrocze 2017 r. zostanie przez Wykonawcę 

przekazane w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r.  

 

§ 3  

Obowiązki Wykonawcy 

1.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ. 

2. W celu ustalenia terminów i miejsc odbioru odpadów Wykonawca przygotuje i przedłoży 

do zatwierdzenia Zamawiającemu, w dniu podpisania umowy „Harmonogram wywozu 

odpadów”, zwany dalej „harmonogramem”, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej umowy, 

zawierający co najmniej następujące dane:  

1) teren wywozu (miejscowość/ulica),  

2) proponowany dzień tygodnia (od poniedziałku do piątku za wyjątkiem świąt) oraz 

dzień miesiąca,  

3) rodzaj odbieranych odpadów ( z podziałem na frakcje),  

4) rodzaj nieruchomości (zamieszkane, oraz charakter zabudowy z podziałem na 

zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną),  

oraz przedłoży oddzielny harmonogram odbioru odpadów z PSZOK-u. 

3. Harmonogram ten ma być zgodny z aktualnym ”Regulaminem utrzymania czystości i 

porządku na terenie gminy Modliborzyce” zwany dalej „regulaminem”.  

4.W przypadku gdy zajdzie konieczność odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości  

nieujętej w wykazie, o którym mowa w § 1 ust. 2b, Wykonawca odbierze odpady po czym 

niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego.  

5.Wykonawca ma obowiązek wyposażenia nieruchomości w niezbędne worki najpóźniej na 7 

dni przed pierwszym odbiorem odpadów, w ilości po jednym worku każdego koloru dla 

każdej nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej. Wraz z workami należy dostarczyć 

harmonogram odbioru. W trakcie odbioru odpadów Wykonawca będzie cyklicznie wyposażał 

w nowe worki właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej w ilości 

adekwatnej do ilości worków odebranych z odpadami, chyba że właściciel nieruchomości 

uzasadni potrzebę większej ilości worków, wówczas Wykonawca obowiązany jest do 

dostarczenia potrzebnej ilości worków. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażania mieszkańców, na ich wniosek, w pojemnik 

na odpady zmieszane. Kosz udostępniania pojemników ponosi wnioskodawca, a sposób 

udostępniania takich pojemników, ilość oraz pojemność określona zostanie w umowie zwartej 

pomiędzy wnioskodawcą (właścicielem nieruchomości) a wykonawcą.  

7.Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej w terenie gdzie będzie realizowany 

przedmiot umowy oraz zapoznał się z trasami objazdów samochodów do zbierania odpadów   

komunalnych i nie wnosi w tym względzie żadnych zastrzeżeń.  



8.Wykonawca musi posiadać wszystkie wymagane prawem zezwolenia niezbędne do 

prowadzenia działalności będącej przedmiotem niniejszej umowy.  

9.Wielkość i rodzaj samochodów odbierających odpady należy dostosować do rodzaju  

odbieranych odpadów oraz do terenu, z którego będą odbierane. Samochody używane do  

wykonania niniejszej umowy muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w 

zakresie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r, 

poz. 122).  

10.Pojazdy prowadzące zbiórkę odpadów muszą być oznakowane oraz wyposażone w 

monitoring bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe 

zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach 

postoju (tzw. GPS). Dane systemu monitoringu powinny być przechowywane przez okres co 

najmniej 60 dni.  

11.Wykonawca zainstaluje i uruchomi w terminie 7 dni od podpisania umowy, na wskazanym  

przez Zamawiającego stanowisku komputerowym, oprogramowanie pozwalające na bieżący 

odczyt wskazań monitoringu, o którym mowa w ust. 10.  

12.Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzony będzie zgodnie 

z  harmonogramem, w sposób uniemożliwiający zmieszanie poszczególnych frakcji odpadów.  

13.W przypadku gdy osoba, która zdeklarowała gromadzenie odpadów w sposób selektywny, 

gromadzi odpady w sposób zmieszany lub prowadzi segregację niezgodnie z obowiązującym  

regulaminem, Wykonawca jednokrotnie informuje w/w osobę, jakie odpady powinny   

znajdować się w wyznaczonym worku lub pojemniku oraz sporządza dokumentację 

fotograficzną, stanowiącą materiał do prowadzonego w następstwie stwierdzenia  

niedopełnienia obowiązku segregacji postępowania administracyjnego, a także wprowadza  

informację o tej osobie (imię, nazwisko, adres zamieszkania) na stosowną listę, którą 

niezwłocznie przedkłada wraz  z dokumentacją Zamawiającemu.  

14.W przypadku o którym mowa w ust. 13, Wykonawca przyjmuje odpady jako zmieszane.  

15.Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do zważenia samochodu  

wykorzystywanego do odbioru w danym dniu, odpadów pochodzących z terenu gminy 

Modliborzyce, zarówno przed rozpoczęciem zbiórki odpadów na terenie gminy jak również 

po jej zakończeniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uczestniczenia w odbiorze 

odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych oraz przeprowadzania w tym 

zakresie kontroli.  

16. Wykonawca zobowiązany jest odebrane zmieszane odpady komunalne przekazywać do 

regionalnej instalacji, określonej dla południowo – zachodniego regionu gospodarowania 

odpadami w Planie gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego.  

17.Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania właściwego stanu sanitarnego i porządkowego 

miejsc zbierania odpadów, w szczególności poprzez zabranie odpadów leżących w pobliżu 

pojemników lub altany śmietnikowej i jej otoczenia oraz dostawionych na pojemnikach 

worków z odpadami komunalnymi zmieszanymi (na nieruchomości istnieje możliwość 

dostawienia tego rodzaju worków z odpadami komunalnymi zmieszanymi  

w przypadku gdy pojemność pojemnika w danym okresie będzie niewystarczająca), jak 

również przedstawienie Zamawiającemu informacji (jeden raz w miesiącu) dotyczących 

miejsc odbioru tego rodzaju worków.  

18.Wykonawca zapewni środki transportu które umożliwią odbiór odpadów komunalnych z 

punktów adresowych o trudnej lokalizacji. W okresach gdzie panują niekorzystne warunki 

atmosferyczne, w szczególności w sezonie zimowym gdy odbiór odpadów zgodnie z 

harmonogramem jest niemożliwy Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie odebrać 

odpady, nie później niż w następnym dniu roboczym, w którym droga stała się przejezdna. O 



zaistniałej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować 

Zamawiającego.  

19. Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru 

odpadów, odpowiedzialność ponosi Wykonawca.  

20. Wykonawca wyznacza osobę do nadzoru realizacji zamówienia…………………….. oraz                 

nr  tel. ………………….. dostępny w dni robocze w godz. 8:00 -15:00  

21. W przypadku zgłoszenia nieodebrania odpadów w terminie wskazanym w harmonogramie  

bądź innego przypadku niewykonania obowiązków wynikających z umowy w szczególności 

niedostarczenia worków lub niezapewnienia właściwego stanu higieniczno-sanitarnego i 

porządkowego miejsc zbierania odpadów, strony zgodnie ustalają, że przypadki te zostaną  

rozpatrzone w ramach postępowania reklamacyjnego.  

22. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego rozpatrzenia reklamacji, nie później 

jednak  niż w ciągu 24 godzin od otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia faksem, 

telefonicznie lub droga mailową. Informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji należy 

niezwłocznie przekazać Zamawiającemu faksem na numer 15/ 87 17 102 lub na adres e-mail 

- gminamodliborzyce@wp.pl  

 

§ 4 

Obowiązki sprawozdawcze 
1.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia szczegółowej dokumentacji w wersji 

papierowej i elektronicznej, związanej z działalnością objętą zamówieniem i przekazywanie 

jej Zamawiającemu w systemie miesięcznym w terminie do 15-ego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu objętym sprawozdaniem. Dokumentacja obejmuje:  

1) ilość, rodzaj i wielkość pojemników odbieranych z danej nieruchomości,  

2) wskazanie osób, które zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z 

Regulaminem i złożonymi do Zamawiającego deklaracjami (w tym nie 

zbierają selektywnie odpadów) w odniesieniu do danych udostępnianych 

cyklicznie przez Zamawiającego,  

3) przekazanie kart przekazania odpadów oraz ewidencji odpadów odebranych w 

danym miesiącu i przekazanych do regionalnej instalacji do przetwarzania 

odpadów oraz innych dokumentów potwierdzających ilość odebranych 

odpadów komunalnych oraz tras przejazdu. 

4) przekazanie kart i ewidencji odpadów odebranych z PSZOK-u. 

 2.Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu półrocznych sprawozdań  

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

gminach (Dz. U. 2016 r. poz. 250 z późn. zm.).  

 

§ 5 

Obowiązki Zamawiającego 
1. Zamawiający zobowiązany jest do terminowego wypłacania wynagrodzenia Wykonawcy.  

2.Zamawiający zobowiązany jest do informowania Wykonawcy o ewentualnych istotnych 

zmianach mających wpływ na warunki świadczenia usług.  

3.Zamawiający zobowiązany jest do aktualizacji wykazu nieruchomości, z których będą 

odbierane odpady komunalne, w przypadku zaistnienia zdarzenia uzasadniającego taką 

aktualizację, nie częściej jednak niż 1 raz na miesiąc.  

4.Zamawiający wyznacza osobę do nadzoru realizacji zamówienia 

………………………………oraz nr tel……………………….  

 

 

 



§ 6  

Wynagrodzenie 
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 zostało wyliczone 

zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę.  

2.Łączna wartość wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy ………………………..zł brutto   

(słownie:………………..……………………………………………………….)  

3. Na wyżej wymienioną cenę składają się następujące elementy:  

a)cena jednostkowa netto ……………………zł/1Mg odbioru i zagospodarowania 

odpadów komunalnych, w tym dostarczenie i wymiana worków do gromadzenia 

odpadów komunalnych,  

b) szacunkowa ilość odpadów komunalnych – 1 000 Mg,  

c) stawka VAT……………….%  

4.Wynagrodzenie płatne będzie co miesiąc, na podstawie ilości Mg faktycznie odebranych                

i zagospodarowanych odpadów komunalnych po cenie jednostkowej netto z uwzględnieniem 

stawki VAT, na podstawie faktury. Do faktury Wykonawca dołączy wykaz nieruchomości, z 

których zostały odebrane odpady komunalne.  

5.Do ostatecznych rozliczeń pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym muszą być dołączone 

karty przekazania odpadów komunalnych.  

6.Termin płatności faktury ustala się do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez  

Zamawiającego faktury ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.  

7. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

  

§ 7 

Kary umowne 
1.Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przez 

zapłatę kar umownych.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) za zwłokę w wykonywaniu usługi odbioru odpadów zgodnie z ustalonym harmonogramem 

odbioru odpadów komunalnych, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, 

określonego w § 6 ust. 2, za każdy dzień zwłoki, z wyjątkiem przypadków, na które 

Wykonawca nie miał wpływu. Zaistnienie sytuacji uprawniającej do naliczenia powyższej 

kary będzie każdorazowo zgłaszane Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnie lub faksem, 

po upływie terminu wskazanego na rozpatrzenie reklamacji;  

2) jeżeli Zamawiający stwierdzi fakt wykonania usługi w sposób nie gwarantujący utrzymania 

właściwego stanu sanitarnego i porządkowego miejsc zbierania odpadów powstały z winy 

Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 2, 

za każdy stwierdzony przypadek z wyjątkiem przypadków, na które Wykonawca nie miał 

wpływu. Zaistnienie sytuacji uprawniającej do naliczenia powyższej kary będzie 

każdorazowo zgłaszane Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnie lub faksem, po upływie 

terminu wskazanego na rozpatrzenie reklamacji;  

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 2 umowy;  

4) w przypadku odbioru odpadów wielkogabarytowych, odpadów elektrycznych i 

elektronicznych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon,  jeżeli 

Wykonawca nie dokona odbioru odpadów w wysokości 1% wynagrodzenia umownego 

brutto, określonego w § 6 ust. 2; 

3.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za oddelegowanie osób 

niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonujących czynności wskazane sekcji 3 

pkt. 33 SIWZ – w wysokości 2000 zł, za każdy stwierdzony przypadek (kara może być 



nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli 

stwierdzi, że osoby te nie są zatrudnione na umowę o pracę) – dotyczy także osób 

zatrudnionych przez Podwykonawców. 

4.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niezłożenie w wyznaczonym 

terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności wskazane w sekcji 3 pkt. 33 SIWZ, w wysokości 2000 zł za każdy 

stwierdzony przypadek. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego w wysokości - 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 

ust. 2 umowy, z wyjątkiem okoliczności o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, 

o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.  

7.Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

umownego.  

8.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia umownego.  

 

§ 8  

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:  

1) W trybie natychmiastowym gdy:  

a) Wykonawca utraci prawo do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszej 

umowy;  

b) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z przedłożonym 

harmonogramem odbioru odpadów komunalnych oraz nie kontynuuje go po upływie 3 dni od 

otrzymania wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;  

c) Wykonawca realizuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z 

niniejszą umową; 

2) W przypadku gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, 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,  – odstąpienie od umowy w tym przypadku może 

nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach – 

zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:  

1) Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia mimo dodatkowego wezwania w 

terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę, określonego w niniejszej umowie.  

2) Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności 

nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.  

 

§ 9 

Odpowiedzialność Wykonawcy 
1.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania bądź też nienależytego   

wykonania umowy, a w szczególności w przypadku wyrządzenia szkody osobom trzecim. 

Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest do naprawienia i pokrycia szkody w pełnej  

wysokości.  



2.Jeżeli w trakcie realizacji umowy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemników 

wynikające z winy Wykonawcy, ich naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego leży 

po stronie Wykonawcy.  

3.Wykonawca oświadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie  

prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu zamówienia na kwotę nie   

mniejszą niż 100 000 zł na cały okres realizacji umowy.  

 

§ 10 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

1) Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia zostanie wykonany siłami własnymi  

lub  

2)Wykonawca oświadcza, iż podwykonawcom zamierza powierzyć wykonanie następujących 

części zamówienia: ………….………………………………………………  

2.Wykonawca powołuje się na zasoby podwykonawców 

……………………………………………………………………………… 

(nazwy (firmy) podwykonawców)  

na zasadach określonych w art. 22a  ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków  

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25a ust.1   

3. Umowa o podwykonawstwo musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

4. Realizacja usług w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.  

5.W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji usług Podwykonawcy, Wykonawca 

jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z 

Podwykonawcą.  

 

§ 11 

Ochrona danych osobowych 
1. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad poufności co do informacji pozyskanych w 

związku z realizacją Umowy, w szczególności przetwarzania i ochrony danych osobowych  

zgodnie z obowiązującymi w trakcie trwania umowy przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2016 r, poz. 922 ).  

2.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z 

przepisami o których mowa w ust. 1.  

3.Wykonawca oświadcza, że systemy wykorzystywane w procesie przetwarzania danych 

osobowych spełniają wymogi określone w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz 

rozporządzeniach wykonawczych do Ustawy.  

4. Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób lub w 

innym celu niż wykonywania umowy, w szczególności zakazuje się wykorzystywania danych 

w celach reklamowych lub marketingowych.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadamiania Zamawiającego o 

stwierdzeniu próby lub faktu naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w 

wyniku realizacji umowy.  

6.Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o każdej zmianie danych   

teleadresowych nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zaistnienia. Wysłanie przez  

Zamawiającego korespondencji na wskazany we wstępie do umowy adres w przypadku 



zaniechania obowiązku o którym mowa wyżej, oznaczać będzie, że korespondencja zwrócona 

przez placówkę pocztową będzie traktowana jako skutecznie doręczona.  

 

§ 12 

Zmiany umowy 
1.Na podstawie art. 144 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy (pod rygorem nieważności) w formie aneksu podpisanego przez obie strony.  

2.Zamawiający przewiduje również następujące możliwości dokonania istotnej zmiany 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych 

poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:  

1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 6,  

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku: 

a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie 

terminie;  

b) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie 

zamówienia; 

c) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania nie są 

konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.  

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: ad 

pkt. 1) - stawka i kwota podatku VAT ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa 

wprowadzających zmianę. Jeżeli zmiana ta powodować będzie zmianę kosztów wykonania 

umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o 

kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę; ad pkt. 2) lit. a) – o 

czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, lit. b) - o czas 

trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, lit. c) – o okres uniemożliwienia 

Wykonawcy wykonywania zamówienia.  

 

§ 13 

Postanowienia końcowe 
1.Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

2.Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 

realizacji niniejszej umowy.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r, poz. 672 z późn. zm.), 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), ustawy z 

dnia 13 września1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

250 z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych nie stanowią inaczej.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze stron.  

 

……………………………………      ………………………………… 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 


