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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego  

Zamawiającym jest Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Spółka z o.o.  

39-300 Mielec, ul. Wolności 171, telefon: 17 583 11 41. 

Adres strony internetowej: www.zuok.mielec.pl.  

E-mail: zuok@onet.eu 

  

II. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

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

publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp                     

o wartości poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest transport przez Wykonawcę odpadów o kodach: 

  - 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury, 

  - 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe, 

  - 15 01 07 – opakowania ze szkła, 

  - 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe, 

  za pomocą ciągników siodłowych z naczepami samowyładowczymi (ruchoma podłoga) 

     o DMC nie mniej niż  39 Mg i pojemności skrzyni ładunkowej 90 m3 ( +/- 6m3).  

Transport odpadów będzie odbywał się z miejsca ich załadunku tj. z terenu Zakładu 

Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. w Mielcu, mieszczącego się w Mielcu przy                

ul. Wolności 171 do wskazanego miejsca zagospodarowania odpadów. Zamówienie będzie 

realizowane w okresie od dnia podpisania umowy (przewidywany termin od czerwiec 

2020r.) do dnia 31 marca 2021. 

2. Załadunek odpadów odbywać się będzie w dniach i godzinach pracy Zakładu Utylizacji 

Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. w Mielcu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 

7:00 do  13:30 (rozpoczęcie ostatniego załadunku nie później niż o 13:30) oraz                                  

w każdym innym czasie, wynikającym z bieżących potrzeb Zamawiającego, po uprzednim 

zgłoszeniu takiej  potrzeby  Wykonawcy z wyłączeniem niedziel i świąt. Zamawiający 

zgłosi Wykonawcy konieczność udostępnienia pojazdów do załadunku odpadów w inne dni 

niż wskazane powyżej (tj. od poniedziałku do piątku) telefonicznie lub pocztą 

elektroniczną z co najmniej 12 godzinnym wyprzedzeniem. 

Miejsce, do którego będą transportowane odpady to P.H.P.U. ZAGRODA Sp. z o.o.                      

z siedzibą 38-100 Strzyżów, ul 1 -go  Maja 38B.  

Wykonawca będzie zobowiązany do rozładunku odpadów w miejscu wskazanym 

     przez odbierającego. 

  Zamawiający zastrzega możliwość zmiany miejsca, do którego będą transportowane  

  Odpady przy zastosowaniu stawek wynagrodzenia za 1 km określonych w złożonej  

  ofercie. 

3. Przewidywana, szacunkowa ilość odpadów do transportu to ok. 180 MG miesięcznie.  

Jednorazowy ładunek do przewiezienia, w zależności od rodzaju odpadu wynosi od 6 Mg 

do 24 Mg. Zamawiający zastrzega prawo do zmiany tych wartości.  

Zamawiający nie gwarantuje minimalnej ilości odpadów do wywozu przez Wykonawcę.               

Podane ilości odpadów przewidzianych do transportu służą do obliczenia maksymalnej 

wartości całego zamówienia, niezbędnej do wskazania oferty najkorzystniejszej - ilości te 

mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. Kwota łączna brutto określona                         

w formularzu oferty stanowi maksymalną wartość zobowiązania.  

Z tytułu zmiany ilości odpadów objętych transportem Wykonawcy nie będą przysługiwać 

jakiekolwiek roszczenia.  
4. Pojazd przeznaczony do realizacji zamówienia musi mieć ustawione poprzeczki na 

naczepie samowyładowczej w ten sposób aby była możliwość „włożenia” łyżki ładowarki 

pomiędzy poprzeczkami.  

5. Odpady będą ważone dwukrotnie, tj. przy wyjeździe z obiektu w Mielcu przy ul. Wolności 

171 oraz u Odbiorcy odpadów. 

6. Zamawiający (bądź podmiot przez niego upoważniony) będzie wystawiał ,,kwit wagowy", 

lub KPOK, KPO. 

mailto:zuok@onet.eu
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7. Załadunek będzie należał do obowiązków Zamawiającego. Maksymalny czas załadunku 

to 2 godziny. Zamawiający może dokonywać w jednym okresie czasu załadunku tylko 

jednego pojazdu Wykonawcy. Ostatni kurs  -  załadunek musi się rozpocząć  najpóźniej              

o godz. 13:30. Zamawiający przewiduje, iż w ciągu jednego dnia może mieć miejsce od 0 

do 3 kursów.  

8. Wykonawca wykonując transport odpadów winien przestrzegać wszystkich   

obowiązujących przepisów prawa i regulaminów Zakładu Utylizacji Odpadów 

Komunalnych Sp. z o.o. w Mielcu oraz Odbiorcy odpadów jak również ponosi pełną 

odpowiedzialność w tym zakresie. Wykonawca ponosi również pełna odpowiedzialność  za 

ewentualne kary i wszelkie inne obciążenia nałożone na Zamawiającego w związku                                 

z naruszeniem przez pojazdy transportujące odpady przepisów ruchu drogowego.  

9. Zamawiający ma prawo kontroli pojazdu przeznaczonego do realizacji przedmiotu 

zamówienia przed i po załadowaniu odpadów.  

10. W przypadku niemożliwości wykonania załadunku (np. awaria ładowarki) Zamawiający 

niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę. 

11. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę (wskazanego               

w ofercie - zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp oraz w trakcie realizacji umowy zgodnie      

z art. 36b ust. 1a ustawy Pzp) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności w zakresie realizacji zamówienia - przy transporcie odpadów (kierowców), 

których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j.Dz.U. z 2019r. poz.1040 ze zm.) 

*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy: "Przez nawiązanie 

stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na 

rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez 

pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem". 

Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób. 

1)  Zamawiający wymaga, aby wykonawca przed podpisaniem umowy złożył 

zamawiającemu wykaz pracowników (kierowców), którzy będą wykonywać czynności,                    

w zakresie realizacji zamówienia - przy transporcie odpadów (wykaz będzie stanowił 

załącznik do umowy pn. "Wykaz Pracowników wykonujących zamówienie") wraz                              

z zobowiązaniem, że wymienione w nim osoby będą w okresie realizacji umowy 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za 

pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.    

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

2) Wykonawca na każde żądanie przedkładał będzie Zamawiającemu kopie umów                

o pracę poświadczoną za zgodność z oryginałem, zawartych przez wykonawcę z 

pracownikami wykonującymi czynności, w zakresie realizacji zamówienia - przy 

transporcie odpadów.  

3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia przez cały okres 

realizacji wykonywanych przez wskazane osoby czynności, w zakresie realizacji 

zamówienia - przy transporcie odpadów w szczególności poprzez wezwanie wykonawcy 

do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacenie składek i należnych 

podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez 

wcześniejszego uprzedzenia wykonawcy. 

 4) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów bądź dokumentów, o których mowa 

powyżej w terminie wskazanym przez zamawiającego będzie traktowane jako 

niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę oraz skutkować 

będzie naliczeniem kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy. 

 5) Powyższe zapisy dotyczą również wszystkich podwykonawców. 

13. Pozostałe warunki realizacji zamówienia określone zostały szczegółowo we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik do SIWZ. 

14. Nazwa i kod dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku 

Zamówień Publicznych (CPV):  

90512000-9 - Usługi transportu odpadów 
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VI. Termin wykonania zamówienia 
Okres trwania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2021r.  

  
V. Warunki, których spełnienie wymagane jest od wykonawców 

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

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

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

to z odrębnych przepisów; 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada uprawnienia do 

wykonywania określonej działalności tj.; posiada aktualne zezwolenie/decyzje właściwego organu 

na transport odpadów - zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U.                    

z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) i obowiązującymi przepisami zapewniającymi wykonanie 

zamówienia oraz posiada licencję na wykonanie krajowego transportu drogowego rzeczy zgodnie 

z ustawą o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140). 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

- dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia tj. 

co najmniej dwoma zestawami ciągników siodłowych z naczepami samowyładowczymi 

(ruchoma podłoga) o DMC nie mniej niż 39 Mg  i pojemności skrzyni ładunkowej 90 m3 (  +/- 

6m3) o ładowności nie mniejszej niż 23 Mg; skrzynie ładunkowe pojazdu winny być 

zabezpieczone w sposób uniemożliwiający rozwiewanie odpadów w czasie ich transportu oraz 

belki poprzeczne w naczepie samowyładowczej będą usytuowane w ten sposób aby była 

możliwość „włożenia” łyżki ładowarkowej pomiędzy nimi; 

Za realizację przedmiotu zamówienia przy wykorzystaniu pojazdów spełniających normy 

emisji spalin wyższej niż Euro 4 Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty.  

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach 

określonych w niniejszej SIWZ. 

 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału             

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

1. Do oferty Wykonawca jest zobowiązany dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie stanowiące, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W/w oświadczenie Wykonawca jest 

zobowiązany złożyć w formie pisemnej wraz z ofertą. Propozycję treści oświadczenia stanowi 

załącznik do SIWZ Formularz nr 2  

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

z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże  Zamawiającemu 

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

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru Formularz nr 3. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3.     Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp przewiduje możliwość w pierwszej 

kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. 

4.      Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym 

postępowaniu, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na 

wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty: 

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

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

potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy Pzp, 

b) oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej,  
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c) aktualne zezwolenie/decyzje/wpisy właściwego organu na transport odpadów - zgodnie                          

z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)                  

i obowiązującymi przepisami zapewniającymi wykonanie zamówienia, 

d) licencję na wykonanie krajowego transportu drogowego rzeczy zgodnie z ustawą                       

o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140), 

e) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 

w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania 

tymi zasobami - wg wzoru Formularz nr 4, 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt  4. lit. a) składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

6. Dokumenty, o których mowa w ppkt. 4 lit. a) oraz w ppkt. 5 powinny być 

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

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

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

mowa w ppkt. 6 , zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

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

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby. 

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

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

9.     Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli 

Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je 

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

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

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

 

VII. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na 

zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć 

wykonanie części zmówienia podwykonawcom 

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

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wg 

wzoru Formularz  nr 5. Niniejsze zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji 

Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 

musi być złożone do oferty w oryginale. 

3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności  

techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków 

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

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

Pzp. 

4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega 

Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału                               

w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający 

żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b)             zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli  
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                wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. V SIWZ. 

5.          Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku  

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie w jakim powołuje się na 

ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach                                         

w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. VI ust.1 SIWZ. 

6. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp zobowiązany jest do 

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. VI ppkt 

4 lit a) SIWZ. 

7. W celu oceny, czy Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych 

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

zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, 

czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

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

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

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

warunków udziału w postępowaniu dotyczącym wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

8. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału                               

w postępowaniu zamieszcza informację o tych podwykonawcach w oświadczeniu wstępnie 

potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  

w postepowaniu. 

9. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów, o których mowa 

w pkt VI. ppkt 4 lit. a) SIWZ dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć 

wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach Wykonawca 

podlega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 

10. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego 

realizacji, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokumenty, o których mowa                   

w ppkt. 9 dotyczące tego podwykonawcy. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do podania w ofercie firmy podwykonawców , którym 

zamierza powierzyć wykonanie zamówienia oraz wskazać części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcy. 

 

VIII. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania, 

2) zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich                             

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 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 z powodu niespełniania warunków, o których mowa              

w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1  ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału                              

w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt. V ppkt 1.2) SIWZ. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w pkt. VI ppkt. 1 SIWZ  składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału               

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 

      o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy                        

      z Wykonawców. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni 

zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa 
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w pkt. VI ppkt 4, przy czym: 

1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt. VI ppkt 4 c)-e) składa odpowiednio 

Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt.  

V ppkt 1. 2) SIWZ. 

2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt. VI ppkt 4 a) - b) składa każdy                   

z nich. 

 

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Do kontaktowania się z wykonawcami upoważnieni są: 

 ZUOK Sp. z o o – Rafał Groele oraz Elżbieta Streb,  tel. 17 583 11 41. 

                 W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz 

informacje Wykonawcy przekazują pisemnie, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres e-mail: zuok@onet.eu;  Zamawiający przekazuje informacje za pośrednictwem poczty 

elektronicznej z zastrzeżeniem pkt. 3.  

2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania oferty, dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictw. 

3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje  e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: Zakład 

Utylizacji Odpadów Komunalnych Spółka z o.o., ul. Wolności 171,39-300 Mielec. 

5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 

Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na pocztę elektroniczną 

zostało mu doręczone w sposób, który umożliwił Wykonawcy zapoznanie się z treścią pisma. 

 

X. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XI. Terminy 

1. Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

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

terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 

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

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadium. 

4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 

orzeczenia. 

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

 

XII. Zasady zwracania się Wykonawców o udzielenie wyjaśnień do treści SIWZ                       

i udzielania przez Zamawiającego tych wyjaśnień 

1. Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie 

treści niniejszej SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 

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

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

do składania ofert. 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie 

terminu składania wniosku, o którym mowa w ppkt. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SIWZ. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym 

zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego - www.zuok.mielec.pl 

 

 

 

mailto:zuok@onet.eu
http://www.zuok.mielec.pl/
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 XIII. Opis sposobu przygotowania oferty. 

 1.  Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru Formularza ofertowego – Formularz nr 1. 

 2.  Do oferty należy dołączyć dokumenty: 

 - wypełnione wstępne oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia  

 z udziału w postępowaniu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru 

Formularz nr 2, 

 - pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się                       

o udzielenie zamówienia, 

            - dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, 

            - zobowiązanie podmiotu trzeciego. 

 3.   Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie , 

właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy.  

 4.   Zaleca się aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była spięta w sposób uniemożliwiający 

jej zdekompletowanie. 

 5.   Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 6.  Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 7.   Zaleca się aby każda ze stron oferty była ponumerowana i zaparafowana przez Wykonawcę 

lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

 8. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub 

osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.  

 9.  Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych załączonych 

dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub notarialnie potwierdzonej 

kopii. 

 10. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy lub 

osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy. 

 11.  Wykonawca wskaże w ofercie, które z części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania  

       podwykonawcom. 

 12. Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie 

zaadresowanej na adres: 

Nazwa (firma) Wykonawcy oraz adres Wykonawcy 

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Spółka z o.o.  
ul. Wolności 171, 39-300 Mielec 

Oferta na usługi transportu odpadu 

 Nie otwierać przed dniem 04.06.2020r.,  
godzina 10:15 

 13.  Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany do złożonej 

oferty. Oświadczenie o wprowadzonych zmianach powinno być doręczone Zamawiającemu                    

w formie pisemnej pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. 

Oświadczenie  w powyższym przedmiocie powinno być opakowane tak jak oferta, a opakowanie 

powinno zawierać dodatkowo oświadczenie oznaczone wyrazem „ZMIANA”. 

 14.  Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę poprzez 

wysłanie informacji do Zamawiającego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, iż informacja 

ta dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

 15.  Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 

1010 z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzegł - nie później niż w terminie składania 

ofert, że nie mogą być udostępnione, oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnice przedsiębiorstwa muszą być oznaczone klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa". Zaleca 

się, aby dokumenty te były spięte w sposób pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty. 

 16.  Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
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 XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Zakładu Utylizacji Odpadów 

Komunalnych Spółka z o.o., ul. Wolności 171, 39-300 Mielec, pokój głównego księgowego 

w terminie do dnia 04.06.2020 r. do godziny 10.00. 

           Godziny pracy Zamawiającego od poniedziałku do piątku: od 7:00 do 15:00. 

2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po upływie wyznaczonego 

terminu i zwróci ją na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju Głównego Księgowego       

                     w dniu 04.06.2020 r. o godzinie 10:15. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poinformuje Wykonawców, jaką 

kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

5. Zamawiający poda Wykonawcom do wiadomości: nazwę i adres Wykonawców oraz 

informacje dotyczące cenę oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji                   

i warunków płatności zawartych w ofertach.  

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

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej  

  www.zuok.mielec.pl informacje dotyczące: 

  - kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

  - firm oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

 - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

 

 XV. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wykonawca w cenie brutto powinien uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do 

wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ. 

2. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza cenowego zawartego                      

w ofercie i określenia w nim ceny netto, wartości podatku VAT oraz ceny brutto. 

4. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę  

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

powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

5. W toku realizacji zamówienia Zamawiający będzie się rozliczał w oparciu o faktyczną 

ilość wykonanych usług transportu odpadów i cen jednostkowych wskazanych w ofercie. 

 

 XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny oferty; omyłki pisarskie i 

rachunkowe; termin zawarcia umowy; 

  

 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami: 

 

 cena (C) – waga kryterium: 60 % 

 aspekt środowiskowy – emisja spalin (AŚ) – waga kryterium 40% 

 

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium 

zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

C = [Cmin / Co] x 60 pkt 

gdzie:  

C – punktacja którą należy wyznaczyć 

Cmin - cena brutto oferty najtańszej spośród złożonych ofert 

Co - cena brutto oferty ocenianej 

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Przyznane punkty zostaną 

zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

 

http://www.zuok.mielec.pl/
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Kryterium „Aspekt środowiskowy – emisja spalin” będzie rozpatrywane na podstawie podanej               

w Ofercie ilości pojazdów spełniających normy emisji spalin wyższej niż EURO 4, jakie będą 

używane przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu zamówienia. 

Jeśli do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zaproponuje:  

- jeden pojazd spełniający normę emisji spalin wyższą niż EURO 4 otrzyma 20 pkt., 

- dwa pojazdy spełniające normę emisji spalin wyższą niż EURO 4 otrzyma 40 pkt.  

 

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełni warunki udziału                                       

w postępowaniu, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu oraz otrzyma najwyższą liczbę 

punktów wyliczoną wg poniższego wzoru: 

P = C + AŚ   

Gdzie: 

P - łączna liczba punktów oferty ocenianej 

C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena” 

AŚ - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Aspekt środowiskowy – 

emisja spalin” 

 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 

 

 XVII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

 Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę 

regulującą współpracę Wykonawców (w przypadku, gdy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza 

oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 

 

 

 XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy                           

w niniejszym postępowaniu  

 Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

 XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

 umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, wzór umowy  

 Zamawiający wymaga aby Wykonawca zawarł z nim umowę o zamówienie publiczne na 

warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ. 

 

 XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu 

VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych. 

 

 XXI. Klauzula informacyjna dotycząca osób fizycznych biorących udział                                  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

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

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Zakład Utylizacji Odpadów 

Komunalnych Sp. z o.o. , adres: ul. Wolności 171, 39-300 Mielec. 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych  w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych 

Sp. z o.o. jest Elżbieta  Streb, dostępna pod adresem poczty elektronicznej:  

zuok@onet.eu ,  oraz nr telefonu 17 5831141.  

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługi transportu 

odpadów  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986). 

mailto:zuok@onet.eu
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5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy. 

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

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

8. Posiada Pani/Pan: 

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

przy czym w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, 

której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie 

żądania, w szczególności podania nazwy lub daty (procedowanego/zakończonego) 

postepowania; 

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

czym skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, a 

także nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;  

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

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

przy czym wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 RODO, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czas zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego:    

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

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

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

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1  

lit. c RODO.  

  

 *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 

 

 XXII. Pozostałe informacje 

 1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6). 

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 

 XXIII. Załączniki: 

 1. Wzór umowy  

 2. Formularz Oferty – Formularz nr 1,  

 3. Oświadczenie Wykonawcy wstępnie potwierdzające spełnianie warunków udziału                                 

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia – Formularz nr 2,    

 4. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej – Formularz nr 3, 

 5. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych  – Formularz nr 4 , 

 6. Zobowiązanie podmiotu trzeciego – Formularz nr 5; 
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Załącznik do SIWZ UMOWA /WZÓR / 
 

zawarta w dniu …………….2020 r. w Mielcu, pomiędzy: 
Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o., ul. Wolności 171, 39-300 Mielec, 
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000173576, NIP 817-17-14-791,  
reprezentowanym przez: 
Prezes Zarządu – Rafał Groele 
Prokurent, Główna Księgowa – Elżbieta Streb 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 
a 
………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowanym przez: 
.…………………………………. 
zwanym dalej Wykonawcą 

Strony umowy oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego nr: ZUOK/1/05/2020/TRANS zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych [tekst jednolity (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843] oraz złożoną ofertą i 

warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

§ 1. 

1.     Przedmiotem zamówienia jest transport przez Wykonawcę odpadów o kodach: 

- 15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury, 

- 15 01 06 – Zmieszane odpady opakowaniowe, 

- 15 01 07 – Opakowania ze szkła, 

-     20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe 

za pomocą ciągników siodłowych z naczepami samowyładowczymi (ruchoma podłoga) o DMC nie 

mniej niż 39 Mg i pojemności skrzyni ładunkowej max 90 m3 ( +/- 6 m3), załadowanych na 

terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. w Mielcu, ul. Wolności 171, 39-300 

Mielec, do miejsca zagospodarowania odpadów. Wykonawca zobowiązuje się do dysponowania co 

najmniej dwoma pojazdami o parametrach określonych w zdaniu pierwszym, przez cały okres 

obowiązywania niniejszej umowy.  

2. Załadunek odpadów odbywać się będzie w dniach i godzinach pracy przedsiębiorstwa 

Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 13:30 (rozpoczęcie 

ostatniego załadunku) oraz w każdym innym czasie, z wyłączeniem niedziel i świąt, wynikającym 

z potrzeb Zamawiającego, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby przez Zamawiającego, 

telefonicznie lub pocztą elektroniczną, z co najmniej 12 godzinnym wyprzedzeniem. Dni i godziny 

podstawienia pojazdów do załadunku od wtorku do piątku, wskazywane będą przez 

Zamawiającego telefonicznie lub pocztą elektroniczną, w dniu poprzedzającym dzień załadunku, 

do godziny 16  a w piątek do godz. 18, na poniedziałek następnego tygodnia.  

3. Strony ustalają, że miejscem do którego będą transportowane odpady jest P.H.P.U. 

ZAGRODA Sp. z o.o. ul. 1 -go  Maja 38B ; 38-100 Strzyżów. Odpady zostaną rozładowane przez 

Wykonawcę w miejscu wskazanym przez odbierającego. Zamawiający ma prawo 

zadysponowania transportu odpadów przez Wykonawcę do odbiorcy innego, niż wskazany w 

zdaniu pierwszym a Wykonawca zobowiązany jest do wykonania takiego transportu, przy 

zastosowaniu stawki wynagrodzenia za 1 km, określonej w § 3 ust. 1.  

4. Strony szacują, że ilość odpadów do przewiezienia wynosić będzie ok. 180 Mg  

miesięcznie a jednorazowy ładunek do przewiezienia obejmował będzie od 6Mg do 24Mg.  

5. Zamawiający nie gwarantuje minimalnej ilości odpadów do transportu przez Wykonawcę            

6. Odpady będą ważone dwukrotnie, tj. przy wyjeździe z obiektu przy ul. Wolności 171 oraz 

u odbiorcy odpadów. 

7. Zamawiający (bądź podmiot przez niego upoważniony)  będzie wystawiał ,,kwit wagowy", 

lub KPOK, KPO. 

8. Załadunek odpadów stanowi obowiązek Zamawiającego przy czym czas załadunku 

wynosił będzie ok. 2 godziny a Zamawiający może dokonywać równocześnie załadunku tylko 

jednego pojazdu Wykonawcy. Strony przewidują ilość kursów od 0 do 3. dziennie a załadunek na 

ostatni kurs rozpocznie się najpóźniej o godz. 13:30.  

9. Wykonawca wykonując transport odpadów zobowiązuje się przestrzegać wszystkich 

obowiązujących przepisów prawa i ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie, w tym również 

odpowiedzialność za ewentualne kary i obciążenia nałożone na Zamawiającego w związku z 
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naruszeniem przez pojazdy transportujące odpady, przepisów ruchu drogowego. Pojazd musi 

mieć ustawione poprzeczki na naczepie samowyładowczej w ten sposób oby była możliwość 

„włożenia” łyżki ładowarki pomiędzy poprzeczkami.  

10. Zamawiający ma prawo kontroli pojazdu przed i po załadowaniu. 

11. W przypadku niemożliwości wykonania załadunku ( np. awaria ładowarki) Zamawiający 

niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę. 

12. Do celów wszelkich zgłoszeń i uzgodnień wynikających z niniejszej umowy, Wykonawca 

podaje: e-mail……;  .............................. ,fax; ....................................... , nr tel……………a 

Zamawiający:  .....................................  

13. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzania transportu odpadów w BDO, niezwłocznie po 

zakończeniu transportu, lecz nie później niż w terminie 3 dni. 

14. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (wskazanego w 

ofercie - zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp oraz w trakcie realizacji umowy zgodnie z art. 36b 

ust. 1a ustawy Pzp) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie 

realizacji zamówienia - przy transporcie odpadów (kierowców), których wykonanie polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy. 

*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy: "Przez nawiązanie stosunku pracy 

pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i 

pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca 

- do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem". 

15.Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób. 

1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed podpisaniem umowy złożył 

Zamawiającemu wykaz pracowników (kierowców), którzy będą wykonywać czynności, w zakresie 

realizacji zamówienia przy transporcie odpadów (wykaz będzie stanowił załącznik do umowy pn. 

"Wykaz Pracowników wykonujących zamówienie") wraz z zobowiązaniem, że wymienione w nim 

osoby będą w okresie realizacji umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, z uwzględnieniem minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

2) Wykonawca na każde pisemne żądanie w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie 

krótszym niż 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu kopie umów o pracę 

poświadczoną za zgodność z oryginałem, zawartych przez wykonawcę z pracownikami 

wykonującymi czynności, w zakresie realizacji zamówienia - przy transporcie odpadów. W tym 

celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia przez cały okres realizacji 

wykonywanych przez wskazane osoby czynności, w zakresie realizacji zamówienia - przy 

transporcie odpadów, w szczególności poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania dokumentów 

potwierdzających bieżące opłacenie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w 

osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 

4) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów bądź dokumentów, o których mowa 

powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie 

obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie 

naliczeniem kary umownej oraz zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu 

zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi czynność w zakresie realizacji zamówienia - 

przy transporcie odpadów, umową cywilnoprawną. 

5) Powyższe zapisy dotyczą również wszystkich podwykonawców. 

 

§ 2. 

Strony zawierają umowę na czas określony od dnia jej podpisania do dnia 31.03.2021 r.  

 

§ 3. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie  

z ofertą:  

transport odpadów  - cena jednostkowa netto:………..zł/kurs, 

podatek VAT  .......................................... zł, 

cena jednostkowa brutto: ........................ zł/kurs (słownie:………). 
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Cena jednostkowa netto za kilometr: ……………………. zł/km 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, liczone jako iloczyn ilości wykonanych 

kursów i stawki za 1 kurs i/lub ilości przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu, 

płatne będzie za każdy miesiąc kalendarzowy, na podstawie miesięcznych faktur VAT, w ciągu 30 

dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, wraz z wykazem 

wykonanych kursów i/lub przejechanych kilometrów. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na konto Wykonawcy, podane w fakturze. 

4. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki w wysokości ustawowej.  

 

§ 4. 

1. Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  

przedmiotu umowy na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 

2 - 5.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: 

1) z tytułu każdorazowego nie podstawienia właściwego pojazdu do załadunku lub 

podstawienia go z opóźnieniem przekraczającym 3 godziny w stosunku do terminu wskazanego 

przez Zamawiającego, w wysokości 500 zł. za każdy taki przypadek (słownie: pięćset złotych); 

2) za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek zatrudnienia pracownika 

zaangażowanego przy transporcie odpadów (kierowcy) na podstawie umowy innej niż umowa o 

pracę, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy - w wysokości 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) 

za każdego takiego pracownika; 

3) z tytułu opóźnienia w potwierdzeniu transportu odpadów w BDO, w stosunku do terminu 

określonego w § 1 ust. 13, w wysokości 50,00 zł. za każdy dzień opóźnienia; 

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 

10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 

3. Zamawiający ma prawo domagać się od Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach 

ogólnych (odszkodowanie uzupełniające) jeżeli wysokość szkody poniesionej przez 

Zamawiającego przekroczy wysokość naliczonej kary umownej. 

4. Zapłata kary umownej nastąpi w terminie 5 dni od wezwania do zapłaty. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia 

 

§ 5. 

1. Strony uzgadniają  możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, w przypadku 

zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), obowiązującej dla wykonywania usług 

będących przedmiotem umowy. W takim przypadku umowa może ulec zmianie w zakresie 

wynagrodzenia, stosownie do zmiany stawki podatku VAT, bez zmiany wynagrodzenia netto. 

2. Zmiany niniejszej umowy wymagają  formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 6. 

1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego, 

jeżeli: 

a) Wykonawca 2 razy w ciągu miesiąca kalendarzowego nie podstawi środka transportu do 

załadunku odpadów; 

b) Wykonawca 5 razy w ciągu miesiąca podstawi środek transportu do załadunku z 

opóźnieniem, w stosunku do wskazanego przez Zamawiającego terminu, 

c) Zamawiający dwukrotnie stwierdzi nie zatrudnienie na podstawie  umowy o pracę,                         

w rozumieniu Kodeksu pracy, pracownika zaangażowanego przy transporcie odpadów 

(kierowców) w całym okresie realizacji umowy lub Wykonawca dwukrotnie nie dostarczy 

dokumentów potwierdzających istnienie stosunku pracy, 

d) Wykonawca dwukrotnie nie zareaguje w terminie na zgłoszenie Zamawiającego opisane w 

§ 1 ust. 2; 

e) Wykonawca nie będzie dysponował wymaganą liczbą pojazdów (Wykonawca jest 

zobligowany udowodnić Zamawiającemu posiadanie wymaganej liczby pojazdów na każdym 

etapie realizacji umowy) 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać 

uzasadnienie. 

3. Odstąpienie od umowy może zostać dokonane w terminie do 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie. 
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§ 7. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Ewentualne spory wynikające z nie przestrzegania postanowień niniejszej umowy będą 

załatwiane polubownie, a w razie nie dojścia do porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego 

3. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności 

należności wynikającej z tytułu realizacji niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej. 

4. Integralną część umowy stanowi: 

1) SIWZ wraz z załącznikami, 

2) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 

 

§ 8. 

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

WYKONAWCA:         ZAMAWIAJĄCY: 
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Formularz nr 1 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

OFERTA 

 

         

 

Zakład Utylizacji Odpadów  Komunalnych 
Spółka z o.o.  

39-300 Mielec, ul. Wolności 171 
 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

 

Usługi transportu odpadów  

 

MY NIŻEJ PODPISANI 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(wpisać imię i nazwisko) 

działając w imieniu i na rzecz 

_____________________________________________________________________________ 
 Wpisać nazwę (firmę), 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. SKŁADAMY OFERTĘ na przedmiot zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

2. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto:………. złotych (słownie 

złotych: …………………………………………….) zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Lp. Przedmiot zamówienia Jednostka 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
[zł] 

 
Ilość 

Wartość brutto ¹ 
[zł] 

1 2 3 4 5 6 

1. Transport odpadów kurs  360  

¹ wartości podane tylko dla potrzeb badania i oceny ofert 

w  tym: 
cena za transport odpadów wynosi : 

cena jednostkowa netto za kurs: ……………………….. zł/kurs 
podatek VAT ……………………. zł 

cena jednostkowa brutto za kurs: ………………………zł/kurs 

(słownie: ……………………………………………………………………………………………...). 
2.2. OFERUJEMY realizację przedmiotu zamówienia w sytuacji opisanej w §1 ust. 3 wzoru umowy za 

cenę jednostkową netto za kilometr: ……………………….. zł/km.            

3. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ wykonać przedmiot zamówienia w okresie od dnia podpisania 

umowy do dnia 31.03.2021r.  

4. OŚWIADCZAMY, że do realizacji przedmiotu zamówienia użyjemy następujących pojazdów:  

Lp. Opis pojazdu (typ pojazdu, producent, model, norma emisji spalin, nr rejestracyjny) 
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5. INFORMUJEMY, że: 

 wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług* 

 wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług. W związku z czym 

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

prowadzić do obowiązku jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku:** 

 

--------------------------------                          ---------------------------------- 

--------------------------------                          ---------------------------------- 

                         Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi                              Wartość netto 

6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

7. ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: 

Zakres powierzonej części zamówienia ______________________________________  

Wartość/procentowy udział ______________  

     Firma podwykonawcy ____________________________________________________ 

     Zakres powierzonej części zamówienia ______________________________________  

     Wartość/procentowy udział ______________  

    Firma podwykonawcy ____________________________________________________ 

8. OŚWIADCZAMY, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu                             

o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp powołujemy się na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy Pzp na zasoby podmiotów wskazanych poniżej: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Nazwa podmiotu na którego zasoby powołuje się wykonawca 

     i deklarujemy, że wskazane powyżej podmioty udostępniające nam zdolności w zakresie     

      wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizują przedmiot zamówienia  

     do którego wymagane są te zdolności. 

9. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz 

wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za 

związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 

10. JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków, 

Zamówienia tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

11. OŚWIADCZAMY, że zgodnie z definicjami zawartymi w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 6 

marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz.U z 2018 r. poz. 646) jesteśmy 

mikroprzedsiębiorcą* / małym przedsiębiorcą* / średnim przedsiębiorcą*. 

12. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja 

13. OŚWIADCZAMY, że informacje i dokumenty zawarte na stronach od ___ do ___ - stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i 

nie mogą być one udostępniane. 

14. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się postanowieniami umowy, określonymi  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru 

naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych  

w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

15. INFORMUJEMY, że oświadczenia/dokumenty wskazane poniżej: 

- _______________________________________________________________________ 

- _______________________________________________________________________ 

elektronicznej z ogólnodostępnych baz danych pod adresem  internetowym …………………… 

16. INFORMUJEMY, że oświadczenia/dokumenty wskazane poniżej: 

1) ___________________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________________ 

znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, ponieważ stanowią załącznik do protokołu 

postepowania pn. ………………………… lub dotyczą zamówienia realizowanego przez nas 
wcześniej na rzecz Zamawiającego. 
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17. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować 

na poniższy adres: 

Nazwa*/imię i nazwisko*: ________________________________________________ 

Adres: ________________________________________________________________ 

tel. _____________ fax. ___________ 

e-mail: __________________________ 

18. OŚWIADCZAM, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub  

art. 14 RODO² wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. 

19. OFERTĘ wraz z oświadczeniami i dokumentami składamy na ___ stronach. 

20. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

-  

-  

____________ dnia __ __ ____ roku  

 

                                                                …………………………………………. 
                                (podpis Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
²  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str. 1).  

* - niepotrzebne skreślić 
** - dotyczy Wykonawców, których oferty będą prowadzi do obowiązku doliczenia wartości podatku VAT, tj.                    
w przypadku: 
 a) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług), 
 b) mechanizmu odwróconego obciążenia (art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy z o podatku od towarów i usług), 
 c) importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy 
porównywaniu cen ofertowych podatku od towarów i usług (art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o podatku od towarów i 
usług) 
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Formularz nr 2  

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

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

zamówień publicznych wstępnie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega 

wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz o spełnienia warunki udziału w 

postępowaniu 

 

Wykonawca: 

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

(wpisać pełną nazwę/firmę, adres) 

reprezentowany przez: 

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

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

(wpisać imię, nazwisko) 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn. Usługi transportu odpadów  

oświadczam, co następuje: 

 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-

22 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp. 

 

……………(miejscowość), dnia ………… r.  

 

       ………………………………………… 

 (podpis wykonawcy) 

 

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 pkt 1 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 wykonawcy) 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt 

7.2 Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział 1 Tom I SIWZ). 

 

…………….(miejscowość), dnia …………r.  

 

       ………………………………………………………….. 
(podpis wykonawcy) 
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OŚWIADCZENIA 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 wykonawcy) 

 

 

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

przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt 7.2 ppkt ……… 

Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział 1 Tom I SIWZ) polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów:  

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

w następującym zakresie:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

 

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

 

       …………………………………………… 
 (podpis wykonawcy) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:  

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 

 

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

       …………………………………………… 
 (podpis wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 21 - 
 

 

Formularz nr 3 

Oświadczenie Wykonawcy  

o przynależności, albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Usługi transportu odpadów” 

oświadczamy, że  

 

1. Nie należymy do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 

ustawy Prawo zamówień publicznych* 

2. Należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy 

Prawo zamówień publicznych * 

 

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz                      

z niniejszym oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, ze powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu                         

o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

 

 

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

 

          …………………………………………… 

 (podpis wykonawcy) 

 

  

*Niepotrzebne skreślić 
 

UWAGA: 

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu 

niniejsze oświadczenie. 
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Formularz nr 4  

 

 

 
WYKAZ NARZĘDZI I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH –  

na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o których mowa w SIWZ na:     

,, Usługi transportu odpadów” 

 
Lp.  

Wymagane urządzenia 
techniczne,  

wyposażenie zakładu 
 

Wymagana 

ilość  

Ilość 

urządzeń, 

wyposażenia 

jaką 

dysponuje 

Wykonawca 

Informacja o podstawie 

dysponowania 

dysponowanie 
bezpośrednie * 

 

dysponowanie 
pośrednie* 

(np. 

zobowiązanie 
podmiotu 
trzeciego) 

forma 
dysponowania 
np. własność, 

umowa leasingu, 
umowa użyczenia 

itp. 

forma 
dysponowania 

np. umowa 
leasingu, umowa 

użyczenia 
 

1. ciągnik siodłowy z naczepami 
samowyładowczymi (ruchoma 
podłoga) o DMC nie mniej niż  
39 Mg i pojemności skrzyni 
ładunkowej 90 m3 ( +/- 6m3),  
poprzeczki ustawione na 
naczepie samowyładowczej 
umożliwiające  „włożenie” 
łyżki ładowarki pomiędzy 
poprzeczki, 

 

2 sztuki    

*Uwaga: 

Pod pojęciem ,,dysponowanie bezpośrednie” należy rozumieć przypadek, gdy podstawą do 
dysponowania narzędziami, urządzeniami technicznymi niezbędnymi do wykonania zamówienia 
Wykonawcy jest posiadanie przez tego Wykonawcę tytułu prawnego do narzędzi, urządzeń itp. np. 
własność, umowa leasingu, umowa użyczenia itp. 
Pod pojęciem ,,dysponowanie pośrednie” należy rozumieć powoływanie się na narzędzia  
i urządzenia techniczne służące do wykonania zamówienia należące do innych podmiotów tj. podmiotów, 
które dysponują takimi narzędziami i urządzeniami technicznymi na czas realizacji zamówienia. W takim 
przypadku Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych narzędzi, urządzeń na okres korzystania  z 
nich przy wykonaniu zamówienia.  
 
 
Uwaga: 

Wykonawca przedłoży niniejszy wykaz na wezwanie Zamawiającego. 

 
 

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

 

                                                                               ………………………………………………… 
(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną) 

 

 



- 23 - 
 

Formularz  nr 5 

 

Wzór zobowiązania podmiotów trzecich 

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania 

z nich przy wykonywaniu zamówienia 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Usługi transportu odpadów” 

 

 

Działając w imieniu  ..................................................... ………. zobowiązuje się do oddania 

do   dyspozycji   dla   Wykonawcy  .......................................................  biorącego udział 

w przedmiotowym postępowaniu swoich zasobów zgodnie z treścią art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, 

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

 

Jednocześnie oświadczam, iż: 

1. Udostępniam Wykonawcy w/w zasoby, w następującym zakresie: 

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

2. Sposób wykorzystania w/w zasobów przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

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

3. Zakres i okres naszego udziału przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, będzie 

następujący: ..........................................................................................................  

 

 

 

Uwaga:  

Niniejsze zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia musi 

być złożone do oferty w oryginale.  

 

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

 

 

 

       ……………………………………………………………. 

                                                                                        (czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną) 


