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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Gmina Karpacz
ul. Konstytucji 3 maja 54, 58-540 Karpacz
NIP 611 010 77 59
Godziny pracy Zamawiającego: pn. wt. czw. 7:30-15:30; śr. 7:30-16:30; pt. 7:30-14:30.
Uwaga! W przypadku gdy wniosek o wgląd w protokół, o którym mowa w art. 74 ust. 1
ustawy PZP wpłynie 30 minut przed końcem godzin pracy, odpowiedź zostanie udzielona
dnia następnego (roboczego).
NR TELEFONU ORAZ ADRES E-MAIL: 75 76 16 288, zp_karpacz@karpacz.eu
Uwaga! Zamawiający przypomina, że w toku postępowania zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy
PZP komunikacja ustna dopuszczalna jest jedynie w toku negocjacji lub dialogu oraz w
odniesieniu do informacji, które nie są istotne. Zasady dotyczące sposobu komunikowania
się zostały przez Zamawiającego umieszczone w rozdziale XIII pkt 3.

II. Ochrona danych osobowych
Administrator,
dane kontaktowe

Inspektor
Ochrony Danych
Cele
przetwarzania,
podstawa prawna
przetwarzania,
czas
przechowywania
poszczególnych
kategorii danych
Odbiorcy danych

Prawa osoby,
której dane
dotyczą

Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza, z siedzibą w
Karpaczu ul. Konstytucji 3 maja 54, 58-540, Karpacz, kontakt:
1)
osobiście
lub
na
adres
poczty
elektronicznej
kancelaria@karpacz.eu
2)
telefonicznie: +48.75 76 19 150
pisemnie: ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540, Karpacz
W Urzędzie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym
można się skontaktować:
za pomocą poczty elektronicznej: umk-iod@karpacz.eu.
Dane będą przetwarzane przez Urząd Gminy Karpacz wyłącznie w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie:
•
art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO na podstawie Ustawy z dnia 11
września 2019r. prawo zamówień publicznych
Dane będą przechowywane przez okres 4 lat od zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy.
Dane mogą zostać udostępnione osobom lub podmiotom, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.
18 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych.
Przysługujące prawa:
−
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych
osobowych;
−
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania;
−
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 **;
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−
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Prawa nie mające zastosowania:
−
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 danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. **
Wyjaśnienie: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art.
18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
*

III. Tryb udzielania zamówienia
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.)
oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.
2. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji.
3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia przekracza progi unijne o jakich mowa w art. 3
ustawy PZP.
4. Zgodnie z art. 310 pkt 1 PZP Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego
postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości
lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
7. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
Wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP
9. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego
czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) obejmują następujące rodzaje czynności: w zakresie
transportu i odbioru.
10. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do
SWZ.
11. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których
mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP.
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów
elektronicznych.
14. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7.
15. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych.
16. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
17. Zamawiający nie wymaga obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań
zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp.
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IV. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbiorze odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości na których w części zamieszkują
mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości niezamieszkałych z terenu
Gminy Karpacz w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Zgodnie z art 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany udzielić zamówienia publicznego na
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c (tj. od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy), albo zamówienia publicznego na
odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest
odbierać każdą ilość odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.
3. Zgodnie z art 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, Rada Gminy w drodze uchwały postanawia o odbieraniu odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
jednocześnie zgodnie z ust. 3 uchwała ta może dotyczyć właścicieli określonych nieruchomości,
w szczególności nieruchomości na których jest prowadzony określony rodzaj działalności
gospodarczej. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odbierać każdą ilość odpadów
komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, które zostały objęte gminnym systemem gospodarki
odpadami określonymi zgodnie z uchwałą nr VII/43/15 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 25 lutego 2015
r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz uchwałą nr XX/230/20 Rady Miejskiej
Karpacza z dnia 14 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne.
4. Informacje na temat ilości nieruchomości:

1) Liczba nieruchomości zamieszkałych objętych przetargiem wynosi: ok. 1140
2) Liczba nieruchomości niezamieszkałych objętych przetargiem wynosi około: 217
3) Podana liczba nieruchomości jest wartością szacunkową i może ulec zmianie, ze względu na
zapisy:
a) art. 6c ust. 3b wskazujące, że właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, objęci uchwałą rady gminy o odbieraniu odpadów
komunalnych od właścicieli tych nieruchomości, mogą w terminie 60 dni od powstania takiej
nieruchomości i obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie
odpadów komunalnych, złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania
odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę;
b) zapisy art. 3 ust. 2 d wskazujące, że gmina może nie zapewnić odbierania bioodpadów
stanowiących odpady komunalne, jeżeli właściciel nieruchomości zabudowanej
jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym podał w deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi informacje o posiadaniu kompostownika
przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz
korzysta ze zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Powyższe dane będą aktualizowane na bieżąco.
5. ZAKRES ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

1) odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady
komunalne;

2) odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości „mieszanych” tj. nieruchomości, w których

część wykorzystywana jest na cele mieszkaniowe, a w części prowadzona jest działalność
gospodarcza,
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3) odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne;

4) transport odebranych odpadów do instalacji komunalnej.
6. ZAKRES ZAMÓWIENIA NIE OBEJMUJE:
1) obioru odpadów z nieruchomości, które nie zostały objęte gminnym systemem odbioru odpadów
komunalnych w tym:
a) nieruchomości niezamieszkałych na których prowadzona jest działalność gastronomiczna
(w tym restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne) zgodnie z Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności,
b) nieruchomości niezamieszkałych na których prowadzona jest działalność szpitalna w rozumieniu
art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
c) nieruchomości świadczących ambulatoryjne świadczenia zdrowotne (w tym przychodni) zgodnie
z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
d) nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe oraz inne nieruchomości
wykorzystywanymi na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.”,
e) nieruchomości znajdujących się ne terenie Karkonoskiego Parku Narodowego,
f) nieruchomości mających powierzchnię użytkową powyżej 80.000m²;
2) budowy ani prowadzenia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

7. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY KARPACZ W KONTEKŚCIE ODBIORU ODPADÓW
KOMUNALNYCH.
1) Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta - 4357 (stan na
dzień 31.12.2021 r.);
2) Liczba złożonych deklaracji (stan na dzień 31.12.2021 r.) – 1151;
3) Liczba wszystkich nieruchomości na terenie Gminy (budynki mieszkalne i hotele) - 1529 dane z
ewidencji gruntów za 2020 rok;
4) Powierzchnia w granicach administracyjnych - 3796 ha;
5) Powierzchnia terenów zainwestowanych i komunikacji - 281,53 ha;
6) Łączna długość dróg w mieście - około 57,05 km;
7) Odległość do najbliższej instalacji komunalnej - około 4,5 km.

8. MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUGI
1) Miejsce świadczonej usługi odbierania odpadów komunalnych obejmuje obszar Gminy Karpacz. Na
tym terenie Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, na
których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy, z wyłączeniem nieruchomości na których
prowadzony jest określony rodzaj działalności gospodarczej.
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2) Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają
odpady, obejmuje około 1140 nieruchomości.
3) Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady, obejmuje około 217 nieruchomości, w których funkcjonują m.in.:
a) jednostki oświatowe (żłobki, przedszkola, szkoły i inne placówki oświatowe);
b) zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne;
c) lokale i punkty handlowe;
d) punkty szybkiej konsumpcji;
e) hotele, pensjonaty;
f) apartamenty;
g) parkingi;
h) organy administracji państwowej i samorządowej.
W dniu podpisania umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego szczegółowy wykaz
nieruchomości/punktów adresowych, z których odbierane będą odpady komunalne oraz wykaz
pojemników na odpady komunalne, zadeklarowanych przez właścicieli nieruchomości na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady. W trakcie realizacji umowy wykaz będzie na bieżąco
aktualizowany (przez Zamawiającego i Wykonawcę). Wykonawca przystępując do realizacji usługi
powinien uwzględnić możliwość zmiany liczby nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na
których wykonywana będzie usługa odbioru odpadów. Zaistniałe zmiany nie będą mieć wpływu na
zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.

9. RODZAJ I ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
1.

Tabela 1. Rodzaj odpadów stanowiących przedmiot zamówienia:

Lp.

2.

Lp.

Kod odpadów

Rodzaj odpadu

1

20 03 01

Zmieszane odpady komunalne

2

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

3

15 01 07

Szkło

4

15 01 01

Papier

5

15 01 02

Tworzywa sztuczne

6

20 03 99

Odpady niewymienione w innych podgrupach
(popiół)

Tabela. 2. Ilość odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Karpacz, pozostających w systemie
gminnym w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.
Kod
odpadów

Rodzaj odpadu

Ilość wytworzonych odpadów
komunalnych w okresie od
od 01.01.2021 do 31.12.2021
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1.

20 03 01

Zmieszane
komunalne

odpady

2.

20 02 01

Odpady
biodegradacji

3.

15 01 07

Szkło

247,12

4.

15 01 01

Papier

128,20

5.

15 01 02

Tworzywa sztuczne

179,10

6.

20 03 99

ulegające

2531,72
425,06

Odpady niewymienione w
48,16
innych podgrupach
Rzeczywista ilość odpadów objętych przedmiotem zamówienia może być odmienna (mniejsza
bądź większa) od wyżej wymienionej ilości i nie będzie stanowić podstawy do jakichkolwiek
roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Zmianie mogą również ulec ilości
odbieranych odpadów poszczególnych frakcji.

10. WARUNKI ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
1. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania każdej ilości i rodzaju wytworzonych na terenie
nieruchomości odpadów komunalnych (z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych, odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego
i elektronicznego), zgromadzonych w pojemnikach oraz wszystkich odpadów, które znajdują się
bezpośrednio przy pojemnikach (tzw. nadwyżek) i odpadów, które zostały wysypane z
pojemników w trakcie wykonywania odbioru.
2. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych:
a) przy pomocy specjalistycznych pojazdów, przeznaczonych wyłącznie do tego celu,
b) w sposób uniemożliwiający mieszanie się różnych frakcji odpadów,
c) w sposób ciągły, w godzinach od 6.00 do 18.00, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy,
d) w terminie określonym w uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramie.
e) niezależnie od pory roku, warunków atmosferycznych, szerokości drogi i dojazdu, rodzaju
nawierzchni i innych utrudnień w dojazdach do posesji, a także uciążliwości komunikacyjnych.
3. Wykonawca odbiera odpady z miejsca ustawienia pojemników, a po opróżnieniu pojemnika
Wykonawca zobowiązany jest do odstawienia pojemnika w to samo miejsce. Wykonawca
zobowiązany jest do uzgodnienia z właścicielem nieruchomości możliwości odbioru odpadów
w sytuacji gdy gromadzenie odpadów prowadzone jest w zamkniętej części nieruchomości.
4. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania:
a) zmieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach o pojemności: 110, 120, 240, 360, 1100
l
b) selektywnych odpadów komunalnych w pojemnikach o pojemności: 110, 120, 240, 360, 1100
l, w przypadku nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się zbieranie odpadów w
workach o odpowiedniej kolorystyce.
5. W przypadku gdy odpady nie są gromadzone w pojemnikach lub w workach zgodnie
z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karpacz, Wykonawca
zobowiązany jest do ich odebrania oraz niezwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji
Zamawiającego.
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11. MYCIE POJEMNIKÓW
Zakres zamówienia nie obejmuje usługi mycia i dezynfekcji pojemników należących do
właścicieli nieruchomości. Wykonawca może świadczyć usługę mycia pojemników na
podstawie odrębnej umowy z właścicielem nieruchomości niezamieszkałej.

12. CZĘSTOTLIWOŚĆ I ZASADY ODBIORU ODPADÓW
1) Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił odbieranie odpadów zgodnie z częstotliwością określoną
uchwałą nr XXXI/347/20 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 25 listopada 2020 r. oraz uchwałą nr
XLVII/488/21 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Karpacz.
2) Odpady z nieruchomości odbierane są z minimalną częstotliwością:
a) niesegregowane zmieszane odpady komunalne:
b) nie rzadziej niż raz na tydzień;
c) odpady ulegające biodegradacji:
- w okresie od 1 kwietnia do 31 października - raz w tygodniu,
- w okresie od 1 listopada do 31 marca - raz na dwa tygodnie;
d) papier - raz na dwa tygodnie;
e) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - raz na dwa tygodnie;
f) szkło - raz na dwa tygodnie;
g) popiół:
- w okresie od 1 listopada do 31 marca - raz na dwa tygodnie,
- w okresie od 1 kwietnia do 31 października - raz na dwa miesiące.
3) Minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych może zostać zmieniona uchwałą Rady
Miejskiej Karpacza.
4) Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do dodatkowego odbioru odpadów poza
przyjętą częstotliwością.
5) Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie szczegółowego harmonogramu odbierania odpadów.
Po zaakceptowaniu dokumentu przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do
umieszczenia go na swojej stronie internetowej najpóźniej dzień przed rozpoczęciem świadczenia
usługi.
6) Harmonogram obierania odpadów musi uwzględniać odbiór poszczególnych rodzajów odpadów
zgodnie z obowiązującą uchwałą. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania częstotliwości
odbioru odpadów komunalnych uzgadniając harmonogram z Zamawiającym w zależności od
potrzeb właścicieli nieruchomości objętych zamówieniem.
7) Harmonogram musi:
a) obejmować terminy wywozu odpadów zmieszanych, bioodpadów, papieru, tworzyw
sztucznych i metali, szkła oraz popiołu, uwzględniając zwiększoną częstotliwość odbioru
odpadów po uzgodnieniach z Zamawiającym,
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b) być czytelny, pozwalający na łatwe wyszukiwanie terminów wywozu poszczególnych
rodzajów odpadów,
c) obejmować wszystkie ulice w Karpaczu, przy których znajduje się co najmniej jedna
nieruchomość zamieszkała,
d) za pomocą regularnego i powtarzalnego terminu odbioru, ułatwiać właścicielom
nieruchomości przygotowanie się do odbioru odpadów,
e) uwzględniać dni ustawowo wolne od pracy, Wykonawca zapewni odbiór odpadów
w następnym dniu po dniu ustawowo wolnym od pracy oraz wyraźnie zaznaczy zaistniałą
zmianę.
8) Wykonawca dostarczy harmonogram odbioru odpadów komunalnych obejmujący co najmniej 3
miesięczny okres Zamawiającemu celem jego uzgodnienia, najpóźniej 5 dni przed miesiącem
w którym rozpocznie się usługa. Zamawiający w terminie 2 dni od dnia otrzymania harmonogramu,
zweryfikuje go, w przypadku wystąpienia uwag, Wykonawca uwzględni je oraz przedłoży
harmonogram do ponownej akceptacji.
9) W uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego dopuszcza się wprowadzenie zmian
w harmonogramie.
10) Wykonawca zatwierdzony harmonogram umieści na swojej stronie internetowej oraz dostarczy
w formie papierowej dla każdego punktu adresowego z którego odbierane będą odpady komunalne
np. poprzez umieszczenie go w skrzynce na korespondencję, przed dniem realizacji umowy oraz
po każdej zmianie harmonogramu.
11) W przypadku, gdy Wykonawca nie odbierze odpadów z nieruchomości w terminie określonym w
harmonogramie, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o przyczynie
utrudnienia, a następnie odebrać odpady w ciągu 12 godzin.
12) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwą organizację odbioru odpadów
komunalnych z terenu miasta, koordynację i dostosowanie częstotliwości odbioru. Częstotliwość
należy dostosować w taki sposób, aby nie dochodziło do przepełnienia pojemników.

13. OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH.
1) Wykonawca zobowiązany jest dysponować taborem, który umożliwi odbiór odpadów w terenie
górskim, na wysokościach powyżej 500 m n.p.m, wąskich i krętych ścieżkach o dużym stopniu
nachylenia.
2) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych
w sposób uniemożliwiający się mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze
zmieszanymi odpadami komunalnymi, jak i mieszania selektywnie zebranych odpadów
poszczególnych frakcji. Niedopuszczalne jest również mieszanie oraz wspólny transport odpadów
komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Karpacz z odpadami
zebranymi na terenie innych gmin.
3) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych
zgodnie z obowiązującym standardem sanitarnym i ustawą o Prawie ochrony środowiska i innymi
przepisami szczegółowymi.
4) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości w miejscu i podczas załadunku odpadów.
W przypadku wysypywania się odpadów podczas załadunku, Wykonawca zobowiązany jest do
niezwłocznego ich uprzątnięcia.
5) Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia odpadów w trakcie transportu.
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6) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów
potwierdzających wykonanie usługi zgodnie z wymaganiami i przepisami prawa oraz przedmiotem
zamówienia.
7) Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania bazą magazynowo-transportową usytuowaną na
terenie Karpacza lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy miasta i posiadania do tego
terenu tytułu prawnego w okresie realizacji umowy.
8) W zakresie wyposażenia bazy magazynowo-transportowej Wykonawca zapewnia, aby:
a) teren bazy magazynowo-transportowej był zabezpieczony w sposób uniemożliwiający
wstęp osobom nieupoważnionym,
b) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów były zabezpieczone przed emisją
zanieczyszczeń do gruntu,
c) miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych były zabezpieczone
przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników
atmosferycznych.
d) teren bazy magazynowo-transportowej był wyposażony w urządzenia lub system
zapewniający zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych pochodzących z
terenu bazy, zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.),
e) baza magazynowo-transportowa była wyposażona w:
- miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów,
- pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,
- miejsce magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych,
- legalizowaną wagę najazdową - w przypadku gdy ma terenie bazy następuje magazynowanie
odpadów.
9) Na terenie bazy magazynowo-transportowej powinny znajdować się:
a) punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów,
b) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów (o ile czynności te nie są wykonywane przez
uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo-transportowej na
podstawie zawartej z tym podmiotem umowy).
10) Wykonawca przez okres wykonywania umowy zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej
ilości sprzętu oraz personelu w celu terminowego i jakościowego wykonywania zakresu
zamówienia.
11) Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania wyposażeniem umożliwiającym odbieranie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu
technicznego.
12) W zakresie wyposażenia umożliwiającego odbiór odpadów komunalnych oraz jego odpowiedniego
stanu technicznego Wykonawca zapewnia:
- posiadanie co najmniej dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych
odpadów
- komunalnych o pojemności nie mniejszej niż 5 m3,
- posiadanie co najmniej dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania selektywnie
zebranych odpadów komunalnych,
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- dysponowanie co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji
kompaktującej,
- trwałe i czytelne oznakowanie pojazdów w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi
adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady.
13) W zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów Wykonawca zapewnia,
aby:

a)
b)
c)
d)
e)

konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych
odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady,
pojazdy były wyposażone w system monitorowania pojazdów, umożliwiającego trwałe
zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach
postojów, umożliwiający weryfikację tych danych,
pojazdy były wyposażone w system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku
odpadów, umożliwiający weryfikację tych danych,
pojazdy były wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po
opróżnieniu pojemników.

14) W razie awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy o tożsamych
parametrach.
15) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów
i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych.
16) W zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń Wykonawca
zapewnia, aby:
a) pojazdy i urządzenia były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się na
zewnątrz odpadów podczas ich magazynowania, przeładunku i transportu.
b) pojazdy i urządzenia były poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą
zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie
letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie i czynności te były potwierdzone aktualną dokumentacją
wymaganą przepisami prawa,
c) na koniec każdego dnia roboczego pojazdy były opróżnione z odpadów i parkowane wyłącznie
na części bazy transportowej.
17) Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia
pojazdów.
18) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w sposób ograniczający do
minimum utrudnienia w ruchu drogowym oraz uciążliwości dla mieszkańców Gminy Karpacz.
19) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie majątku Gminy Karpacz
i właścicieli nieruchomości. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub poniesienia kosztów
naprawy uszkodzonych pojemników do gromadzenia odpadów, chodników, ogrodzeń, wjazdów,
miejsc gromadzenia odpadów itp., powstałych w związku z realizacją przedmiotu Umowy.

14. ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania odebranych odpadów z nieruchomości zamieszkałych
z terenu Gminy Karpacz do Instalacji Komunalnej w Ścięgnach Kostrzycy prowadzonej przez
Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z/s w Bukowcu. W przypadku awarii instalacji
komunalnej lub niemożności przyjmowania odpadów z innych przyczyn, Wykonawca zobowiązany
jest do dostarczenia odpadów na własny koszt do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
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15. POZOSTAŁE WYMAGANIA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY:
1. Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, przed podpisaniem umowy
w zakresie objętym przedmiotem zamówienia jest zobowiązany:

1) posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta
Karpacza;

2) uzyskać wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012
r. (Dz. U. z 2020 r., poz.797 z późń. zm.);

3) posiadać stosowne zezwolenia na odbiór i transport odpadów komunalnych dla poszczególnych
frakcji odpadów określonych w przedmiocie zamówienia;

4) wszelkie wymagane prawem zezwolenia na działalność realizowaną na podstawie niniejszego
zamówienia, a w szczególności wynikające z ustaw, jak również prowadzić usługi w sposób
zgodny z przepisami prawa.

2. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia rocznego sprawozdania i przekazania go
Burmistrzowi Karpacza za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz
o gospodarce odpadami, o których mowa w art. 9n oraz 9na ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2021 r., poz. 888 ze zm.).
3. Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania Zamawiającemu innych informacji nt.
odbioru odpadów jeśli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie
obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Dotyczy to tylko
informacji w posiadaniu, których będzie Wykonawca, a nie Zamawiający.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania na żądanie Zamawiającemu kopii kart ewidencji
odpadów wygenerowanych z Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce
odpadami.
5. Przekazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie
przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa.
6. Wykonawca na wniosek Zamawiającego obowiązany będzie do przekazywania Protokołów z
wykonanej usługi oraz Raportów o rodzaju i ilości odebranych odpadów z poszczególnych
nieruchomości, zawierających co najmniej informacje o:

1)

ilości odpadów komunalnych z podziałem na poszczególne frakcje w Mg z zastosowaniem
kodów odpadów wynikających z rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w
sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020r., poz. 10) odebranych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Karpacz,

2)

wydruk z wagi lub inny dokument potwierdzających masę odebranych odpadów komunalnych.
Dane muszą pochodzić z pomiarów prowadzonych przy użyciu legalizowanej wagi,

3)

listę nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne w poszczególnych
miesiącach,

4)

adresach nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, a nie ujętych w bazie danych
prowadzonej przez Zamawiającego.

7. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdorazowym
stwierdzeniu niezgodności z postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Karpacz, a w szczególności:

1)
2)

niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów
komunalnych;
mieszania odpadów lub przygotowania odpadów do odbioru w nieodpowiednich pojemnikach
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3)
4)

5)
6)

lub workach;
gromadzenia odpadów komunalnych poza pojemnikami;
niezapewnienia przez właścicieli nieruchomości łatwego dostępu do pojemników podmiotowi
odbierającemu odpady komunalne;
niezapewnienia przez właścicieli nieruchomości odpowiedniej ilości pojemników
odpowiadającej ilości odpadów powstających na nieruchomości;
brak wyposażenia nieruchomości w pojemniki na poszczególne frakcje odpadów.

8. Wykonawca zobowiązany jest w dokumentacji dot. ww. niezgodności uwzględnić:
1)

2)

notatkę z opisem niezgodności i adresem nieruchomości, podpisaną (czytelnie) przez
pracowników Wykonawcy, którzy stwierdzili niezgodność, w której zawarto informację o
sposobie poinformowania właściciela nieruchomości o niezgodności,
zdjęcia przedstawiające niezgodność.

9. Sposób udokumentowania nieprawidłowości, powinien jednoznacznie potwierdzać wystąpienie
niezgodności i identyfikować miejsce, datę oraz adres nieruchomości.
10. Dokumentację dotyczącą stwierdzenia niezgodności Wykonawca przekazuje zamawiającemu drogą
pisemną lub elektroniczną niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych.
11. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania w ciągłości ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z realizacją zamówienia, w
czasie trwania umowy z Zamawiającym.
12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na
mieniu i zdrowiu, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
13. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia Zamawiającemu, najpóźniej w dniu
podpisania umowy, wykazu pojazdów służących do prawidłowej realizacji zamówienia. Wykaz
powinien być na bieżąco aktualizowany i przekazywany Zamawiającemu.
14. Wykonawca na wniosek Zamawiającego zapewni bezpłatny dostęp (w siedzibie Zamawiającego)
do programu obsługującego system pozycjonowania satelitarnego GPS pojazdów Wykonawcy.
15. W przypadku braku możliwości udokumentowania na wydrukach GPS realizacji odbioru przyjmuje
się, że odbiór nie został zrealizowany, chyba że Wykonawca oświadczy, iż usługa została
zrealizowana, zgodnie z terminem wynikającym z niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.
Oświadczenie podlega weryfikacji przez Zamawiającego.

16. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 90511000-2 – usługi wywozu odpadów,
90512000-9 – usługi transportu odpadów.
17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów
elektronicznych.
19. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7.
20. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych.
21. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
22. Zamawiający nie wymaga obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań
zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp.

V. Wizja lokalna
Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez
niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia o których mowa w art. 131. Ust. 2 ustawy
Pzp.
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VI. Podwykonawstwo
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom,
Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych
podwykonawców.
VII. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
VIII. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że
posiada:
a) wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Karpacza w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021
r. poz. 888 ze zm.), w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych postępowaniem,
b) aktualny wpis do bazy danych o produktach i opakowaniach (rejestr BDO) zgodnie z
wymaganiami ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 779 ze zm.).
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3.

4.

Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w
odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne
spełnianie warunku przez Wykonawców.
Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

IX. Podstawy wykluczenia z postępowania
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1. w art. 108 ust. 1 PZP ;
2. w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 PZP, tj.:
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a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych dowodów;
c) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub
nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie
wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji,
co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania
zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 PZP
X. Podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
wykazania braku podstaw wykluczenia
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
w trybie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w formie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówieniastanowiące Załącznik nr 2 do SWZ.
2. Wykonawca składa JEDZ w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania
wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy
organizacyjnej lub innym dokumencie.
3. Zamawiający
informuje,
iż
instrukcję
wypełnienia
JEDZ
(ESPD) (https://www.uzp.gov.pl/ data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-EuropejskiDokument- Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf) oraz edytowalną wersję formularza JEDZ
(ESPD) można znaleźć pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowienpublicznych-regulacje/prawo- krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. Zamawiający
zaleca wypełnienie ESPD za pomocą serwisu dostępnego pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/.
W tym celu przygotowany przez Zamawiającego Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
(ESPD) w formacie *.xml, stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ, należy zaimportować do wyżej
wymienionego serwisu oraz postępując zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją wypełnić wzór
elektronicznego formularza ESPD, z zastrzeżeniem uwag:
1) w Części I Sekcji D JEDZ/ESPD (informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności
Wykonawca nie polega) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim
podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje
ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast
Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców
odrębnych ESPD, zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części
III;
2) w Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich
kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D;
3) Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić
niewypełnioną.
4. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z możliwości samodzielnego utworzenia nowego
formularza JEDZ/ESPD, aktywne są wszystkie pola formularza. Należy je wypełnić w zakresie
stosownym do wymagań określonych przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Przy wszystkich podstawach wykluczenia domyślnie zaznaczona jest odpowiedź przecząca. Po
zaznaczeniu odpowiedzi twierdzącej, Wykonawca ma możliwość podania szczegółów, a także
opisania ewentualnych środków zaradczych podjętych w ramach tzw. samooczyszczenia.
JEDZ sporządza odrębnie:
1) Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. W takim przypadku JEDZ potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców
wykazuje spełnienie warunków udziału;
2) Podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku JEDZ
potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na
etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wypełnić część II
sekcja D JEDZ, w tym, jeśli jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie spełnienia warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. W przypadku wspólnego biegania
się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ) składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia. 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 składa oświadczenie (JEDZ), dotyczących
tych podmiotów.
Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach
zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1-4
ustawy.
2) Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy:
a) o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym
Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty,
oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od
innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ,
b) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz art. 109 ust. 1 pkt 4,
5 i 7 ustawy Pzp – załącznik nr 6 do SWZ
3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 6 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien
być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem
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zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu
na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
12. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi
oświadczenia JEDZ, o którym mowa w art. 125 ust. 1.
13. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualność.
14. W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy
rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie.

XI. Poleganie na zasobach innych podmiotów
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do
realizacji którego te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy
środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają
spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności
lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w
danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, także
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim
Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w
Rozdziale VIII SWZ.
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XII. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do
oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o
których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z
którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy – art.
117 ust. 4 ustawy Pzp – wg załącznika Nr 8 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
XIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów
1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Janina Kosowska – Inspektor ds. gospodarki
odpadami, tel. 75 76 19 418.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem:
https://www.platformazakupowa.pl/pn/um_karpacz/proceedings
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między
zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij
wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się
datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij
wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do
zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty
elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami:
zp_karpacz@karpacz.eu .
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany
specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na
platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami
adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości
bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system
powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
6. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz
udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej:
“Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel
IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x
10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie
UTF8,
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7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Głównego Urzędu Miar.
7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za
wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z
Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający
zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce
„Wyślij wiadomość do zamawiającego”).
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę
w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności
logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności
podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce
„Instrukcje dla Wykonawców" na stronie
internetowej
pod
adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
XIV. Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego
w SWZ

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane
elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych
środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca może złożyć
bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez
platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza
składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania).
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby
upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie
elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
Oferta powinna być:
1) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
2) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem
platformazakupowa.pl,
3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików
muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym
(eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga
dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł,
że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty
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7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.

znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę
przedsiębiorstwa.
Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania
ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono
w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty
zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu.
Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować
zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.
Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w
SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku
niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu,
z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się
wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji
polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.
Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to
maksymalnie 500 MB.
Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z
Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej
Rozporządzeniem KRI.
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze
szczególnym wskazaniem na .pdf
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z
rozszerzeń:
1) .zip
2) .7Z
Wśród rozszerzeń powszechnych, a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif
.bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone
nieskutecznie.
Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym,
który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w
aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.
W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu
zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na
ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie
PAdES.
2) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie
zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z
dokumentem podpisywanym.
3) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy
tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym
może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość
prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie
zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia
przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania
ofert/wniosków.
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23. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze
podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
24. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne
będzie z koniecznością odrzucenia oferty.
XV. Sposób obliczania ceny oferty
1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza
Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 i 1A do SWZ.
2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy
określonymi w niniejszej SWZ. Stawka podatku VAT w przedmiotowym postępowaniu wynosi 8%.
3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i
wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją
przedmiotu zamówienia. Wykonawca winien określić stawkę za 1 tonę odebranych odpadów.
4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, zgodnie z polskim systemem płatniczym.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie
realizacji zamówienia.
7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z
2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający
dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby
obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek:
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego,
bez kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie
miała zastosowanie.
8. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W
przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.
XVI. Wymagania dotyczące wadium

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 20.000,00
ZŁ (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020
r. poz. 299).
4.
Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w SANTANDER
Nr 45 1090 1926 0000 0001 0094 8582 z dopiskiem „Wadium – IGN.6232.1.2022 - odpady”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania
rachunku Zamawiającego.
1.
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5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji
lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium
przez Wykonawcę określone w ustawie PZP;
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty
wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania
ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego
postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Karpacz ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58540 Karpacz;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58
PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub
nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o
zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP.

XVII. Termin związania ofertą
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia 17 maja 2022 r. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania
ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się
jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany
przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga
złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą powoduje odrzucenie oferty,
nie powoduje utraty wadium - jeżeli jego wniesienie było wymagane.

XVIII. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod

adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/um_karpacz/proceedings w myśl Ustawy
PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 17.02.2022 r. do godziny
10:00.
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich
wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem
kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za
pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na
dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie
podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1
oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem
nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do
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wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim
kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu,
że oferta została zaszyfrowana i złożona.
6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty
znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45instrukcje
XIX. Otwarcie ofert
1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż
następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 17.02.2022r. o godzinie
10:05.
2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii
tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez
zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji
,,Komunikaty” .
Uwaga! Zgodnie z Ustawą PZP Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji
otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za
pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie takie uprawnienie.
XX. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60%; (załącznik Nr 1A)
2) Czas reakcji – waga kryterium 40%. (załącznik Nr 1B)

2.

Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60%
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x % danej pozycji x 100 pkt = liczba punktów
za cenę oferty danej pozycji
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
2) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez
Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
3) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku
z realizacją przedmiotu zamówienia.
4) Czas reakcji – waga 40%
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Wykonawca może zaproponować czas reakcji w następujących okresach: 4, 6 lub 12 godzin.
Liczba punktów w kryterium zostanie obliczona w następujący sposób:
a)
12 godzin
– 0 pkt.
b)
6 godzin
– 20 pkt;
c)
4 godziny
– 40 pkt.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

XXI. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o
którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie
podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego
wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w Rozdziale XXII SWZ.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.

XXII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XXIII. Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym
w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w
zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym
Załącznik nr 6 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi
konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody
w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy PZP
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2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia
lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich
Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był
obowiązany na podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu
przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego
treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub
konkursu lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie
internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP,
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego
rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej
"sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest
równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
XXV. Spis załączników
1.
2.
3.
4.
5.

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1A
Załącznik Nr 1B
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

6. Załącznik Nr 4
7. Załącznik Nr 5

8. Załącznik Nr 6
9. Załącznik Nr 7
10. Załącznik Nr 8

Formularz Ofertowy
Cena Oferty
Czas reakcji
Formularz JEDZ
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności albo
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Pełnomocnictwo (wzór)
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania
do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia
Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
Umowa (wzór)
Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia - art. 117. ust. 4
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ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY
Oferta na wykonanie zadania pn.:

„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, nieruchomości na których w części zamieszkują
mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy oraz
nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Karpacz w roku
2022”
Dane wykonawcy/wykonawców
Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa (firma, jednostka, podmiot) ...........….……………
………………………………………………………………………………………………..
Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:
Kod: ………………………………………………………………
Miejscowość: …………………………………………………….
Województwo: ……………………………………………………
Powiat: ……………………………………………………………
Ulica/nr domu/nr lokalu: ................................................................
NIP …………………………………….………..……………………………………………
REGON ….……………………………………………………………………………………
Nr rachunku bankowego ……………………………………………………………………
e-mail: …………………………………………………………………………………………
Osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji
zamówienia (umowy) jest ………………..……………..…………………...…………….
e-mail służbowy ………………….…………………………………
tel./fax służbowy …………………………….………………………
Wykonawca:
jest mikro przedsiębiorstwem
TAK/NIE*
jest małym przedsiębiorstwem
TAK/NIE*
jest średnim przedsiębiorstwem TAK/NIE*
inny rodzaj
TAK/NIE* (jeżeli tak, proszę wpisać rodzaj: ………..………)
jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej
TAK/NIE*
prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą
TAK/NIE*
* proszę wybrać jedną odpowiedz
Niniejszym oświadczam, iż:
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−
−
−
−

−

−
−
−

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym SWZ przy cenach jednostkowych
określonych w załączniku cenowym.
W cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia.
Zamówienie wykonam w terminie: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa w Rozdziale III ust. 9 SWZ
wykonywane będą przez osoby zatrudnione na podstawie umowę o pracę. Jednocześnie
zobowiązuję się na każde wezwanie zamawiającego do udokumentowania zatrudnienia w/w
osób, na warunkach określonych w projekcie umowy.
Następujące części zamówienia powierzymy Podwykonawcom/Podmiotom udostępniającym
swoje zasoby:
(wypełnić tylko jeżeli dotyczy)
Nazwa podwykonawcy
Nazwa części zamówienia
Lp
.

Uważamy się związani naszą ofertą w ciągu okresu jej ważności i zobowiązujemy się do
zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
Zapoznałem się z treścią specyfikacji warunków zamówienia (w tym z projektowanym
postanowieniami umowy) i nie wnoszę do ich treści żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem
konieczne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.*
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio
jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie
do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie
treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
Spis treści:
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty
1)………
2) ………
3) ………
4) ………

Dokumenty należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF
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ZAŁĄCZNIK Nr 1A do SWZ: „Cena oferty”
„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, nieruchomości na których w części zamieszkują
mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy oraz
nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Karpacz w roku
2022”
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym SWZ:
Stawka za 1 tonę odebranych odpadów wynosi:
………………………………….. zł netto
plus obowiązujący podatek VAT ……………… %
………………………………….. zł brutto
Słownie: ……………………………………………………..złotych brutto

Dokumenty należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF
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ZAŁĄCZNIK Nr 1B do SWZ: „Czas reakcji”
„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, nieruchomości na których w części zamieszkują
mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy oraz
nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Karpacz w roku
2022”

Deklarowany czas reakcji wynosi: …………………godzin/y
słownie: ……………………………………………………..

Dokumenty należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF
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ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SWZ

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA
Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego
W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do
ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do
utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany
zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi
zamówienia1. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia2 w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej:
Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],
Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja
zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające
jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:
W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest
wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie
postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]
INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej
wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi
zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W
przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

1

2

3

4
5

Tożsamość zamawiającego3

Odpowiedź:

Nazwa:

[ ]

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy
dokument?

Odpowiedź:

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia 4:

[ ]

Numer referencyjny nadany sprawie przez
instytucję zamawiającą lub podmiot
zamawiający (jeżeli dotyczy)5:

[ ]

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług
elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.
W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do
ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie
do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.
Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę
podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.
Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.
Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.
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Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia powinien wypełnić wykonawca.
Część II: Informacje dotyczące wykonawcy
A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

6
7

8
9

Identyfikacja:

Odpowiedź:

Nazwa:

[ ]

Numer VAT, jeżeli dotyczy:

[ ]

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

[ ]

Adres pocztowy:

[……]

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów 6:

[……]

Telefon:

[……]

Adres e-mail:

[……]

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):

[……]

Informacje ogólne:

Odpowiedź:

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 7?

[] Tak [] Nie

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest
zastrzeżone8: czy wykonawca jest zakładem
pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym”9 lub czy będzie realizował zamówienie w
ramach programów zatrudnienia chronionego?
Jeżeli tak,
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych?
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy.

[] Tak [] Nie

[…]
[….]

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.
Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.
Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.
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Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do
urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie
(np. w ramach krajowego systemu (wstępnego)
kwalifikowania)?

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy

Jeżeli tak:
Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w
odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych
przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI.
a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer
zaświadczenia, jeżeli dotyczy:
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub
wydania zaświadczenia jest dostępne w formie
elektronicznej, proszę podać:
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące
podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach,
klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie10:
d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji?
Jeżeli nie:
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub
D, w zależności od przypadku.
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia:
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić
zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub
przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych
w dowolnym państwie członkowskim?
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

a) [……]

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

d) [] Tak [] Nie

e) [] Tak [] Nie

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

Rodzaj uczestnictwa:

Odpowiedź:

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami11?

[] Tak [] Nie

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

10
11

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

a): [……]
b): [……]
c): [……]

Części

Odpowiedź:

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

[ ]

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY
W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby
(osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia:
Osoby upoważnione do reprezentowania, o
ile istnieją:

Odpowiedź:

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

[……],
[……]

Stanowisko/Działający(-a) jako:

[……]

Adres pocztowy:

[……]

Telefon:

[……]

Adres e-mail:

[……]

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

[……]

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW
Zależność od innych podmiotów:

Odpowiedź:

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

[] Tak [] Nie

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej
części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb
technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności
tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane
– tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.
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O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla
każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V12.
D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA
(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot
zamawiający wprost tego zażąda.)
Podwykonawstwo:

Odpowiedź:

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom
trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części
zamówienia?

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

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

12

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.
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Część III: Podstawy wykluczenia
A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO
W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:
1.

udział w organizacji przestępczej13;

2.

korupcja14;

3.

nadużycie finansowe15;

4.

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną16

5.

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu17

6.

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi18.

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

Odpowiedź:

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

[] Tak [] Nie

Jeżeli tak, proszę podać20:
a) datę wyroku, określić, których spośród
punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(ody) skazania;
b) wskazać, kto został skazany [ ];
13

14

15

16

17

18

19
20

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres
internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……][……]19

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

b) [……]

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie
zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).
Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i
urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej
Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z
31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji
zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.
W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z
27.11.1995, s. 48).
Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji
ramowej.
Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października
2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania
terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).
Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r.
w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową
Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
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c) w zakresie, w jakim zostało to
bezpośrednio ustalone w wyroku:

c) długość okresu wykluczenia [……] oraz
punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy.
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres
internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……][……]21

W przypadku skazania, czy wykonawca
przedsięwziął środki w celu wykazania swojej
rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej
podstawy wykluczenia22
(„samooczyszczenie”)?

[] Tak [] Nie

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte
środki23:

[……]

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
Płatność podatków lub składek na
ubezpieczenie społeczne:

Odpowiedź:

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

[] Tak [] Nie

Składki na
ubezpieczenia
społeczne

Podatki

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

21
22
23

a) [……]

a) [……]

b) [……]

b) [……]

c1) [] Tak [] Nie

c1) [] Tak [] Nie

–

[] Tak [] Nie

–

[] Tak [] Nie

–

Czy ta decyzja jest ostateczna i
wiążąca?

–

[……]

–

[……]

–

Proszę podać datę wyroku lub
decyzji.

–

[……]

–

[……]

–

W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.
Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie
powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.
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określona, długość okresu wykluczenia:
2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki:
d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje
obowiązki, dokonując płatności należnych
podatków lub składek na ubezpieczenie
społeczne, lub też zawierając wiążące
porozumienia w celu spłaty tych należności,
obejmujące w stosownych przypadkach narosłe
odsetki lub grzywny?
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca
płatności podatków lub składek na
ubezpieczenie społeczne jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

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

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

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 24
[……][……][……]

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI25

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

24
25
26

27

Informacje dotyczące ewentualnej
niewypłacalności, konfliktu interesów lub
wykroczeń zawodowych

Odpowiedź:

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy,
naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa
środowiska, prawa socjalnego i prawa
pracy26?

[] Tak [] Nie

Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji:
a) zbankrutował; lub
b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub
c) zawarł układ z wierzycielami; lub
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w
krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych27; lub
e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd;

[] Tak [] Nie

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

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.
O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach
zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.
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lub
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona?
Jeżeli tak:
–

Proszę podać szczegółowe informacje:

–

Proszę podać powody, które pomimo
powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej28.

–

[……]

–

[……]

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego29?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów30 spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:

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

28

29
30

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

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

[…]

[] Tak [] Nie

[…]

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f)
stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy
wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.
W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
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Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia
publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem
zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w
związku z tą wcześniejszą umową?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:

[] Tak [] Nie

Czy wykonawca może potwierdzić, że:
nie jest winny poważnego wprowadzenia w
błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych
do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do
weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;
b) nie zataił tych informacji;
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny
sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które
mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd
informacje, które mogą mieć istotny wpływ na
decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub
udzielenia zamówienia?

[] Tak [] Nie

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

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA
CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

Podstawy wykluczenia o charakterze
wyłącznie krajowym

Odpowiedź:

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

[] Tak [] Nie

W przypadku gdy ma zastosowanie
którakolwiek z podstaw wykluczenia
o charakterze wyłącznie krajowym,

[] Tak [] Nie

czy wykonawca przedsięwziął środki w celu
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(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]31

[……]

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
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samooczyszczenia?
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:
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Część IV: Kryteria kwalifikacji
W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca
oświadcza, że:
: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI
Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub
podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o
których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w
części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:
Spełnienie wszystkich wymaganych
kryteriów kwalifikacji

Odpowiedź

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji:

[] Tak [] Nie
A: KOMPETENCJE

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

Odpowiedź

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze
zawodowym lub handlowym prowadzonym w
państwie członkowskim siedziby wykonawcy 32:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

[…]

2) W odniesieniu do zamówień publicznych
na usługi:
Czy konieczne jest posiadanie określonego
zezwolenia lub bycie członkiem określonej
organizacji, aby mieć możliwość świadczenia
usługi, o której mowa, w państwie siedziby
wykonawcy?
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
[] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie
lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy
wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

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

32

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Odpowiedź:

1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu
określonej liczby lat obrotowych wymaganej w

rok: [……] obrót: [……] […] waluta
rok: [……] obrót: [……] […] waluta

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być
zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.
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33
34
35
36
37

stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia jest następujący:
i/lub
1b) Jego średni roczny obrót w ciągu
określonej liczby lat wymaganej w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia jest następujący33 ():
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

rok: [……] obrót: [……] […] waluta

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w
obszarze działalności gospodarczej objętym
zamówieniem i określonym w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w
ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest
następujący:
i/lub
2b) Jego średni roczny obrót w
przedmiotowym obszarze i w ciągu
określonej liczby lat wymaganej w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia jest następujący34:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

rok: [……] obrót: [……] […] waluta
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
rok: [……] obrót: [……] […] waluta

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

[……]

4) W odniesieniu do wskaźników
finansowych35 określonych w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia
wykonawca oświadcza, że aktualna(-e)
wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów)
jest (są) następująca(-e):
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek
X do Y36 – oraz wartość):
[……], [……]37

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

[……] […] waluta

6) W odniesieniu do innych ewentualnych
wymogów ekonomicznych lub finansowych,
które mogły zostać określone w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia,

[……]

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

(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […]
waluta

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

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

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

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
Np. stosunek aktywów do zobowiązań.
Np. stosunek aktywów do zobowiązań.
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
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wykonawca oświadcza, że
Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła
zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w
dokumentach zamówienia, jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

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

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Zdolność techniczna i zawodowa

Odpowiedź:

1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień
publicznych na roboty budowlane:
W okresie odniesienia38 wykonawca wykonał
następujące roboty budowlane określonego
rodzaju:
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca
zadowalającego wykonania i rezultatu w
odniesieniu do najważniejszych robót
budowlanych jest dostępna w formie
elektronicznej, proszę wskazać:

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

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień
publicznych na dostawy i zamówień
publicznych na usługi:
W okresie odniesienia39 wykonawca
zrealizował następujące główne dostawy
określonego rodzaju lub wyświadczył
następujące główne usługi określonego
rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę
podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno
publicznych, jak i prywatnych40:

38

39

40

41

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

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

2) Może skorzystać z usług następujących
pracowników technicznych lub służb
technicznych41, w szczególności tych
odpowiedzialnych za kontrolę jakości:
W przypadku zamówień publicznych na roboty
budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić
do następujących pracowników technicznych
lub służb technicznych o wykonanie robót:

[……]

3) Korzysta z następujących urządzeń
technicznych oraz środków w celu

[……]

Kwoty

Daty

Odbiorcy

[……]

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.
Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.
Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych,
jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.
W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić
odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
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zapewnienia jakości, a jego zaplecze
naukowo-badawcze jest następujące:
4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł
stosować następujące systemy zarządzania
łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha
dostaw:
5) W odniesieniu do produktów lub usług o
złożonym charakterze, które mają zostać
dostarczone, lub – wyjątkowo – w
odniesieniu do produktów lub usług o
szczególnym przeznaczeniu:
Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie
kontroli42 swoich zdolności produkcyjnych
lub zdolności technicznych, a w razie
konieczności także dostępnych mu środków
naukowych i badawczych, jak również
środków kontroli jakości?
6) Następującym wykształceniem i
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się:
a) sam usługodawca lub wykonawca:
lub (w zależności od wymogów określonych w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia):
b) jego kadra kierownicza:
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[] Tak [] Nie

a) [……]

b) [……]

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

[……]

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

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

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

[……]

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić
podwykonawcom43 następującą część
(procentową) zamówienia:

[……]

11) W odniesieniu do zamówień publicznych
na dostawy:
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[……]

[] Tak [] Nie

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej
imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.
Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega
na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).
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Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy
lub fotografie produktów, które mają być
dostarczone i którym nie musi towarzyszyć
świadectwo autentyczności.
Wykonawca oświadcza ponadto, że w
stosownych przypadkach przedstawi wymagane
świadectwa autentyczności.
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
12) W odniesieniu do zamówień publicznych
na dostawy:
Czy wykonawca może przedstawić wymagane
zaświadczenia sporządzone przez urzędowe
instytuty lub agencje kontroli jakości o
uznanych kompetencjach, potwierdzające
zgodność produktów poprzez wyraźne
odniesienie do specyfikacji technicznych lub
norm, które zostały określone w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia?
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i
wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą
zostać przedstawione:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

[] Tak [] Nie

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

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

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania
środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w
ogłoszeniu.
Systemy zapewniania jakości i normy
zarządzania środowiskowego

Odpowiedź:

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

[] Tak [] Nie

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić
zaświadczenia sporządzone przez niezależne
jednostki, poświadczające spełnienie przez
wykonawcę wymogów określonych systemów
lub norm zarządzania środowiskowego?

[] Tak [] Nie

[……] [……]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
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Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić,
jakie inne środki dowodowe dotyczące
systemów lub norm zarządzania
środowiskowego mogą zostać przedstawione:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

[……] [……]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
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Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do
złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi
dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które
ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach
zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu
konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:
Wykonawca oświadcza, że:
Ograniczanie liczby kandydatów

Odpowiedź:

W następujący sposób spełnia obiektywne i
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby
kandydatów:
W przypadku gdy wymagane są określone
zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w
formie dokumentów, proszę wskazać dla
każdego z nich, czy wykonawca posiada
wymagane dokumenty:
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów
dowodów w formie dokumentów są dostępne w
postaci elektronicznej44, proszę wskazać dla
każdego z nich:

[….]

[] Tak [] Nie45

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]46

Część VI: Oświadczenia końcowe
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są
dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego
wprowadzenia w błąd.
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki,
przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków,
w których:
a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich
dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w
dowolnym państwie członkowskim47, lub
b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.48, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już
posiada odpowiednią dokumentację.
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub
podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów
potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których
44
45
46
47

48

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.
W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.
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to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić
postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej, numer referencyjny)].
Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

Zamawiający zaleca wypełnienie ESPD za pomocą serwisu dostępnego pod adresem:
https://espd.uzp.gov.pl/ . W tym celu można zaimportować przygotowany przez Zamawiającego
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) w formacie *xml, stanowiący załącznik Nr 2 do
SWZ

Dokumenty należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF
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ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SWZ
Oświadczenie Wykonawcy
dotyczące przynależności albo braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej.

składane na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
nieruchomości na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie
zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy
Karpacz w roku 2022”
prowadzonego przez Gminę Karpacz oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że* :
1) nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275.)1)
2) z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu nie należę do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275)1),
3) wspólnie z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę, ofertę częściową w przedmiotowym
postępowaniu:
……………………………………………………………………………………………………………………….
.
……………………………………………………………………………………………………………………….
.
należę do tej samej grupy kapitałowej rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275) i przedkładam niżej wymienione dowody, że powiązania
między nami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu:
……………………………………………………………………………………………………………………….
.
……………………………………………………………………………………………………………………….
.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w poniższych oświadczeniach są aktualne na
dzień składania ofert i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością
konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
* niepotrzebne

skreślić.

Dokumenty należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

50

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SWZ
przykładowy wzór pełnomocnictwa
Pełnomocnictwo
1. ………………………..…………. z siedzibą w ………………, przy ul. ………………………,
/wpisać nazwę/
reprezentowana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
2. ……………….…………………. z siedzibą w ………………, przy ul. ……………………….,
/wpisać nazwę/
reprezentowana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
3*. ………………………..………. z siedzibą w ………………, przy ul. ………………………...,
/wpisać nazwę/
reprezentowana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
zwani łącznie Wykonawcą, ubiegający się wspólnie o udzielenie wskazanego niżej
zamówienia publicznego i wyrażający niniejszym zgodę na wspólne poniesienie związanej z
tym solidarnej odpowiedzialności na podstawie art. 445 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
ustanawiamy
……………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………..………
/wpisać nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby którą ustanawia się pełnomocnikiem/
Pełnomocnikiem w rozumieniu art. 58 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i udzielamy
pełnomocnictwa do:
** reprezentowania wykonawcy, jak również każdej z w/w firmy z osobna, w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników ulic miasta Karpacz
w 2021r.” prowadzonym przez Gminę Karpacz, a także do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego;
** reprezentowania wykonawcy, jak również każdej z w/w firmy z osobna, w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników ulic miasta Karpacz
w 2021r.” prowadzonym przez Gminę Karpacz.
*
w przypadku gdy ofertę składa Konsorcjum złożone z 3 firm. Gdy ofertę składa Konsorcjum więcej
niż 3 firm należy dopisać pozostałe firmy.
** należy wybrać właściwą opcję

Dokumenty należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF
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ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SWZ
przykładowy wzór zobowiązania
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia
„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, nieruchomości na których w części zamieszkują mieszkańcy, a
w części nie zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości niezamieszkałych z
terenu Gminy Karpacz w roku 2022”
pn.

Będąc należycie upoważnionym do reprezentowania podmiotu składającego zobowiązanie,
który reprezentuję, tj. .…………...……………………….…………………oświadczam(y), że na
podstawie art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U poz. 2019 ze zm.)
zobowiązuję
się
do
oddania
do
dyspozycji
Wykonawcy,
tj.
……………..…………………………………………………..……… niezbędnych zasobów:
□ w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych*,
Jeśli dotyczy - należy podać szczegółowy zakres udostępnionych wykonawcy zasobów
……………………….…..….…………...…………………………………………………………
……………………….…..….…………...…………………………………………………………
……………………….…..….…………...…………………………………………………………
□ w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej*,
Jeśli dotyczy - należy podać szczegółowy zakres udostępnionych wykonawcy zasobów
……………………….…..….…………...…………………………………………………………
……………………….…..….…………...…………………………………………………………
……………………….…..….…………...…………………………………………………………
2. Poniżej należy szczegółowo opisać:
W jaki sposób i w jakim okresie udostępniane będą wykonawcy i wykorzystane przez niego
zasoby podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia
……………………….…..….…………...…………………………………………………………
……………………….…..….…………...…………………………………………………………
……………………….…..….…………...…………………………………………………………
czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby na zdolnościach, którego wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wyksztalcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą
……………………….…..….…………...…………………………………………………………
……………………….…..….…………...…………………………………………………………
* zaznaczyć właściwe, jeśli dotyczą
** niepotrzebne skreślić
Dokumenty należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF
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ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O AKTUALNOŚCI INFORMACJI
ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU,
O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
nieruchomości na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie
zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy
Karpacz w roku 2022”, oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw
wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w zakresie podstaw
wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 Pzp pozostają aktualne.

Dokumenty należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF
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ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SWZ

-

„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
nieruchomości na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie
zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy
Karpacz w roku 2022”

Projektowane postanowienia umowy (wzór)

U M O W A Nr ZP/272/…../2022
zawarta w dniu ……. 2022 r. w Karpaczu pomiędzy Gminą Karpacz, ul. Konstytucji 3
Maja 54, 58 - 540 Karpacz, zwaną w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
Radosława Jęcka – Burmistrza Karpacza
z kontrasygnatą Marty Mielczarek – Skarbnika Gminy,
a
reprezentowaną przez:
zwaną w treści umowy „Wykonawcą”.
Umowa niniejsza została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o
zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.).
§1
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie kompleksowej usługi polegającej na odbiorze
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości na
których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy oraz
nieruchomości niezamieszkałych.
2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odbierać każdą ilość odpadów
komunalnych z nieruchomości wskazanych w § 1 ust. 1.
3. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady, obejmuje nieruchomości, w których funkcjonują m.in.:
1) jednostki oświatowe (żłobki, przedszkola, szkoły, i inne placówki oświatowe);
2) zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne;
3) lokale i punkty handlowe;
4) punkty szybkiej konsumpcji;
5) hotele, pensjonaty;
6) apartamenty
7) parkingi;
8) organy administracji państwowej i samorządowej.
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4. Wykaz dotyczący ilości odpadów z poszczególnych nieruchomości, które Wykonawca ma
obowiązek odebrać, zostanie przedłożony przez Zamawiającego przed rozpoczęciem
wykonywania usługi. Wykaz będzie aktualizowany przez Zamawiającego przy
każdorazowej zmianie wynikającej ze zmiany listy nieruchomości objętych umową.
5. Odebrane odpady zostaną przekazane do Instalacji Komunalnej w Ścięgnach Kostrzycy
prowadzonej przez Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z/s
w Bukowcu. W przypadku awarii instalacji komunalnej lub niemożności przyjmowania
odpadów z innych przyczyn, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia odpadów na
własny koszt do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi, zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawa.
6.

Wykonawca przystępując do realizacji usługi powinien uwzględnić możliwość zmiany
liczby nieruchomości, na których wykonywana będzie usługa odbioru odpadów.
Zaistniałe zmiany nie będą mieć wpływu na zmianę stawki za jedną tonę (1 Mg)
odebranych odpadów komunalnych.
7. Zakres zadania obejmuje:
1) odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości wymienionych w § 1 ust. 1;
2) transport odebranych odpadów do instalacji komunalnej;
3) przeprowadzenie weryfikacji selektywnego zbierania odpadów komunalnych
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Przedmiot zamówienia nie obejmuje:
1) budowy ani prowadzenia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK);
2) obioru odpadów z nieruchomości, które nie zostały objęte systemem, w tym:
a) nieruchomości niezamieszkałych na których prowadzona jest działalność
gastronomiczna (w tym restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne) zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Działalności,
b) nieruchomości niezamieszkałych, na których prowadzona jest działalność
szpitalna w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej,
c) nieruchomości świadczących ambulatoryjne świadczenia zdrowotne (w tym
przychodni) zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej,
d) nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,
e) nieruchomości znajdujących się na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego,
f) nieruchomości mających powierzchnię użytkową powyżej 80.000 m².
9. Ogólna charakterystyka Gminy Karpacz w kontekście odbioru odpadów komunalnych:
1) liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta –
4357;
2) liczba wszystkich nieruchomości na terenie Gminy - około 1529;
3) powierzchnia w granicach administracyjnych - 3796 ha;
4) powierzchnia terenów zainwestowanych i komunikacji – 281,53 ha;
5) łączna długość dróg w mieście - około 57,05 km;
6) odległość do najbliższej instalacji komunalnej - około 4,5 km.
10. Podstawowe zasady odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Karpacz:
1) odpady wytworzone na terenie Gminy Karpacz odbierane będą od właścicieli
nieruchomości wskazanych w § 1 ust.1;
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2) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i transportu odpadów komunalnych w
każdej ilości w tym:
a) niesegregowane zmieszane odpady komunalne,
b) papier,
c) metale i tworzywa sztuczne,
d) szkło,
e) bioodpady,
f) popiół;
3) Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych:
a) w terminach pracy instalacji komunalnej,
b) w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu odbioru,
c) niezależnie od warunków atmosferycznych,
d) pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów,
w sposób uniemożliwiający ich mieszanie,
e) niezależnie od szerokości, rodzaju nawierzchni i innych utrudnień na dojazdach do
posesji;
4) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych zgromadzonych
w pojemnikach i workach, których pojemności zostały określone w Regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karpacz;
5) Wykonawca odbiera odpady z miejsca ustawienia pojemników, a po opróżnieniu
pojemnika Wykonawca zobowiązany jest do odstawienia pojemnika w to samo
miejsce. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z właścicielem nieruchomości
możliwości odbioru odpadów w sytuacji gdy gromadzenie odpadów prowadzone jest
w zamkniętej części nieruchomości;
11. Minimalna częstotliwość odbioru odpadów określona została w obowiązującym
Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karpacz.
§2
1. Termin realizacji umowy określono na okres dwunastu miesięcy od dnia …………2022
roku do dnia …………… 2023 roku.
2. W trakcie realizacji umowy wykaz nieruchomości będzie na bieżąco aktualizowany przez
Zamawiającego i Wykonawcę.
3. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony danych zawartych w powyższym wykazie. Dane
Wykonawca może wykorzystywać wyłącznie do celów realizacji niniejszej umowy.
§3
1.

2.
3.
4.
5.

Cena za przedmiot zamówienia tzn. za wykonanie usługi odbioru odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Karpacz w czasie jej trwania
za (jedną tonę) 1 Mg odebranych odpadów wynosi ……… zł netto plus obowiązujący
podatek VAT 8%, tj. …………. zł brutto (słownie: ………………………………………..
złotych brutto/1 Mg).
Strony uzgadniają, iż wysokość opłaty określona w umowie, przez cały okres
obowiązywania umowy pozostanie niezmieniona.
Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania
niezbędne do jego wykonania.
Podstawą rozliczenia faktury jest zbiorcze zestawienie ilości odpadów z podziałem na
poszczególne frakcje.
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić fakturę VAT przelewem w terminie do 30 dni od
daty dostarczenia do Zamawiającego (kancelaria Urzędu Miejskiego), poprawnie
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6.

7.

8.
9.

wystawionej faktury VAT, zgodnie z postanowieniem zawartym w art. 21 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.).
Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, a rachunek bankowy, został
założony w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i został zgłoszony do
wykazu podmiotów, o których mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (Dz. U. 2021 r. poz. 685 ze zm.).
Zamawiający ureguluje wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy
o podatku od towarów i usług. W przypadku braku możliwości zrealizowania płatności
w terminie w ten sposób z uwagi na okoliczności, co do których winę ponosi Wykonawca,
Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie, a
termin płatności ulega przesunięciu i rozpoczyna bieg od dnia usunięcia przeszkody w
dokonaniu płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
Za datę zapłaty strony uważają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
W przypadku zwłoki w płatności faktury Zamawiający zobowiązuje się zapłacić
Wykonawcy odsetki ustawowe od wartości faktury za czas opóźnienia.
§4

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Wykonawcy jest zobowiązany do opracowania szczegółowego harmonogramu odbierania
odpadów. Po zaakceptowaniu dokumentu przez Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązany jest do umieszczenia go na swojej stronie internetowej najpóźniej dzień
przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
Harmonogram obierania odpadów musi uwzględniać odbiór poszczególnych rodzajów
odpadów zgodnie z obowiązującą uchwałą. Wykonawca zobowiązany jest do
dostosowania częstotliwości odbioru odpadów komunalnych uzgadniając harmonogram
z Zamawiającym w zależności od potrzeb właścicieli nieruchomości objętych
zamówieniem.
Harmonogram musi:
1) obejmować terminy wywozu odpadów zmieszanych, bioodpadów, papieru, tworzyw
sztucznych i metali, szkła oraz popiołu;
2) być czytelny, pozwalający na łatwe wyszukiwanie terminów wywozu poszczególnych
rodzajów odpadów;
3) obejmować wszystkie ulice w Karpaczu, przy których znajduje się co najmniej jedna
nieruchomość, o której mowa w §1 ust. 1;
4) za pomocą regularnego i powtarzalnego terminu odbioru, ułatwiać właścicielom
nieruchomości przygotowanie się do odbioru odpadów;
5) uwzględniać dni ustawowo wolne od pracy, Wykonawca zapewni odbiór odpadów
w następnym dniu po dniu ustawowo wolnym od pracy oraz wyraźnie zaznaczy
zaistniałą zmianę.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do uzgodnienia harmonogram odbioru odpadów
komunalnych obejmujący co najmniej 3 miesięczny okres, najpóźniej 5 dni przed
miesiącem w którym rozpocznie się usługa. Zamawiający w terminie 2 dni od dnia
otrzymania harmonogramu, zweryfikuje go. W przypadku uwag, Wykonawca uwzględni
je oraz przedłoży harmonogram do ponownej akceptacji.
W uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego dopuszcza się wprowadzenie
zmian w harmonogramie.
Wykonawca zatwierdzony harmonogram umieści na swojej stronie internetowej oraz
dostarczy w formie papierowej dla każdego punktu adresowego z którego odbierane
będą odpady komunalne np. poprzez umieszczenie go w skrzynce na korespondencję.
W przypadku, gdy Wykonawca nie odbierze odpadów z nieruchomości w terminie
określonym w harmonogramie, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować
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Zamawiającego o przyczynie utrudnienia. a następnie po ustąpieniu przyczyny wykonać
usługę.
§5
Inne obowiązki Wykonawcy:
1) Wykonawca zobowiązany jest do dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości innych
dokumentów związanych z systemem gospodarki odpadami komunalnymi o ile nie
będą one wymagały potwierdzenia odbioru (np. ulotki informacyjne dot. nowego
systemu gospodarowania odpadami);
2) Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji umowy do objęcia systemem odbioru
wszystkich nowych nieruchomości, zgłaszanych przez Zamawiającego;
3) Wykonawca jest zobowiązany do weryfikowania i przekazywania Zamawiającemu
adresów nieruchomości na których powstały odpady, a nie ujętych w bazie danych
prowadzonej przez Zamawiającego;
4) Wykonawca odpowiada za utrzymanie czystości i porządku w trakcie odbierania
odpadów komunalnych.
5) Wykonawca zobowiązany jest dysponować taborem, który umożliwi odbiór odpadów
w terenie górskim, na wysokościach powyżej 500 m n.p.m, wąskich i krętych ścieżkach
o dużym stopniu nachylenia.
6) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi odbioru i transportu odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości w sposób uniemożliwiający mieszanie się
selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami
komunalnymi, jak i mieszania selektywnie zebranych odpadów poszczególnych frakcji.
Niedopuszczalne jest również mieszanie oraz wspólny transport odpadów
komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Karpacz
objętych przetargiem z odpadami pochodzącymi z nieruchomości nieobjętych
przetargiem, a także z odpadami zebranymi na terenie innych gmin. Wyjątek stanowi
wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych dokonujące
pomiaru ilości odebranych odpadów z poszczególnych nieruchomości.
§6
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Wykonawca przez okres wykonywania umowy zobowiązany jest do zapewnienia
odpowiedniej ilości sprzętu oraz personelu w celu terminowego i jakościowego
wykonywania zakresu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania wyposażeniem umożliwiającym
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego
odpowiedniego stanu technicznego.
W razie awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy
o tożsamych parametrach.
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego
pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych.
Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymagań technicznych dotyczących
wyposażenia pojazdów.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w sposób ograniczający
do minimum utrudnienia w ruchu drogowym oraz uciążliwości dla mieszkańców Gminy
Karpacz.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie majątku Gminy
Karpacz i właścicieli nieruchomości. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub
poniesienia kosztów naprawy uszkodzonych pojemników do gromadzenia odpadów,
chodników, ogrodzeń, wjazdów, miejsc gromadzenia odpadów itp., powstałych
w związku z realizacją przedmiotu Umowy.
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1.

2.

3.
4.

5.

§7
Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów ustawy z 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy, przez cały okres realizacji umowy,
osoby wykonujące czynności w zakresie transportu i odbioru odpadów komunalnych.
Zobowiązanie Wykonawcy do zatrudnienia w/w osób stosuje się również do
Podwykonawców Wykonawcy, jeśli będą uczestniczyli w realizacji zamówienia.
Wykonawca ma obowiązek na wezwanie Zamawiającego do przekazania w terminie 3
dni od dnia wezwania wykazu pracowników, którzy będą wykonywać czynności w ww.
zakresie 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,
Wykonawca ma obowiązek informowania na piśmie z zachowaniem wymogów ust. 2
o każdorazowej zmianie osób wykonujących czynności określone w ust. 1.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudniania, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Zamawiający ma prawo w szczególności do:
1) żądania oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych
osób, rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków oraz podpis osoby uprawnionej
do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
2) żądania od Wykonawcy lub Podwykonawcy oświadczenia zatrudnionego pracownika
zawierającego informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i
zakres obowiązków pracownika;
3) kontroli zgodności przedstawionego przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
oświadczenia z osobami faktycznie wykonującymi czynności na miejscu prowadzenia
prac;
4) żądania przedłożenia do wglądu poświadczonej za zgodność z oryginałem
odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww.
oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym
zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków powinny być możliwe do zidentyfikowania;
5) żądania przedłożenia zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego
opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni
okres rozliczeniowy;
6) żądania przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie
pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
59

§8

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o stwierdzeniu
niezgodności z postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Karpacz, a w szczególności o:
1) niedopełnieniu przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, w takim przypadku podmiot odbierający odpady komunalne
przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym Zamawiającego
oraz właściciela nieruchomości;
2) mieszaniu odpadów lub przygotowaniu odpadów do odbioru w nieodpowiednich
pojemnikach lub workach (w przypadku odpadów selektywnych odbieranych z
nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi);
3) gromadzeniu odpadów komunalnych poza pojemnikami;
4) niezapewnieniu przez właścicieli nieruchomości łatwego dostępu do pojemników
podmiotowi odbierającemu odpady komunalne;
5) niezapewnieniu przez właściciela nieruchomości pojemników do gromadzenia
odpadów w odpowiedniej kolorystyce lub z odpowiednim opisem.
Wykonawca zobowiązany jest w dokumentacji dot. ww. niezgodności uwzględnić:
1) notatkę z opisem niezgodności i adresem nieruchomości, podpisaną (czytelnie)
przez pracowników Wykonawcy, którzy stwierdzili niezgodność, w której zawarto
informację o sposobie poinformowania właściciela nieruchomości o niezgodności;
2) zdjęcia przedstawiające niezgodność.
Sposób udokumentowania nieprawidłowości, powinien jednoznacznie potwierdzać
wystąpienie niezgodności i identyfikować miejsce, datę oraz adres nieruchomości. Wzór
informacji należy uzgodnić z Zamawiającym.
Dokumentację dotyczącą stwierdzenia niezgodności Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu drogą pisemną lub elektroniczną w terminie 7 dni roboczych.
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania w ciągłości ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
związanej z realizacją zamówienia, w czasie trwania umowy z Zamawiającym.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za
szkody na mieniu i zdrowiu, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu
zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia Zamawiającemu,
najpóźniej w dniu podpisania umowy, wykazu pojazdów służących do prawidłowej
realizacji zamówienia. Wykaz powinien być na bieżąco aktualizowany i przekazywany
Zamawiającemu.
Wykonawca na wniosek Zamawiającego zapewni bezpłatny dostęp (w siedzibie
Zamawiającego) do programu obsługującego system pozycjonowania satelitarnego
GPS pojazdów Wykonawcy.
W przypadku braku możliwości udokumentowania na wydrukach GPS realizacji odbioru
przyjmuje się, że odbiór nie został zrealizowany, chyba że Wykonawca oświadczy, iż
usługa została zrealizowana zgodnie z terminem wynikającym z niniejszego opisu
przedmiotu zamówienia. Oświadczenie podlega weryfikacji przez Zamawiającego.
§9

1.

2.

W przypadku realizacji zamówienia z wykorzystaniem pojazdów niespełniających tych
wymagań, Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kary umownej w wysokości
1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy taki przypadek.
W przypadku stwierdzenia faktu zmieszania frakcji odpadów Zamawiający może ukarać
Wykonawcę karą umowną w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
za każdy taki przypadek.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

W przypadku niezrealizowania harmonogramu odbioru odpadów, oraz niewykonania
polecenia odbioru odpadów poza harmonogramem, Zamawiający może ukarać
Wykonawcę karą w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy dzień.
W przypadku braku odbioru odpadów z terenu Gminy w okresie 7 dni, a także
dziesięciokrotnego ukarania wynikającego z faktu niewywiązywania się z umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym.
W przypadku stwierdzenia braku monitoringu pojazdów Zamawiający może ukarać
Wykonawcę karą w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy dzień,
w którym brak monitoringu wystąpił.
W przypadku braku poinformowania Zamawiającego o niedopełnieniu przez właścicieli
nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Zamawiający
po stwierdzeniu tego faktu może ukarać Wykonawcę karą w wysokości 1.000,00 zł
(słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy stwierdzony przypadek.
W przypadku niezrealizowania odbioru odpadów z nieruchomości w czasie określonym
przez Wykonawcę, Zamawiający po stwierdzeniu tego faktu może ukarać Wykonawcę
karą w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy stwierdzony
przypadek.
Niezależnie od naliczonych kar umownych Zamawiający jest uprawniony do
dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania za szkodę przekraczającą wysokość kar
umownych, wyrządzoną na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania, na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
§ 10

1.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w trakcie realizacji zamówienia
przepisów prawa, w szczególności takich jak:
1)
ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162);
2)
ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.);
3)
ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2021 r. poz. 888);
4)
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz.
1973 ze zm.);
5)
ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.);
6)
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości (Dz. U. poz. 122);
7)
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie
poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji (Dz. U. poz. 2412);
8)
uchwała nr XX/218/20 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karpacz (Dz. Urz.
Woj. Dolnośląskiego z 2020 r. poz. 2107);
9)
uchwała nr XXXI/347/20 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania
odpadów
komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Karpacz (Dz. Urz. Woj.
Dolnośląskiego z 2020 r. poz. 6545 ze zm.);
10) uchwała nr VII/43/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego
z 2015 r. poz. 884 ze zm.);
11) uchwała nr XXXI/348/20 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
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2.

stawki tej opłaty oraz opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj.
Dolnośląskiego z 2020 r. poz. 6546 ze zm.);
12) uchwała nr VII/44/15 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015 r. poz. 885 ze zm.);
13) uchwała nr XX/223/20 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami (Dz. Urz. Woj.
Dolnośląskiego z 2020 r. poz. 2112 ze zm.);
14) Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata
2016-2022;
15) uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XLIII/1451/17 z dnia 21 grudnia
2017 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Plany Gospodarki Odpadami dla
Województwa Dolnośląskiego 2016-2022;
16) uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XLIII/1451/17 z dnia 21 grudnia
2017 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Plany Gospodarki Odpadami dla
Województwa Dolnośląskiego 2016-2022;
17) dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008
r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. U. UE. L
2008.312.3);
18) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1781);
19) ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz.
450 ze zm.);
20) innych aktach normatywnych obowiązujących na obszarze Gminy Karpacz
zawierających powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Wykonawca zobowiązany jest do śledzenia ewentualnych zmian w wyżej wymienionych
przepisach oraz nowo wprowadzanych, oraz zobowiązuje się stosować je na bieżąco.
§ 11

1. Odstąpienie od umowy przysługuje stronom w następujących wypadkach:
1)
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
b) zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku
Wykonawcy,
c) Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z obowiązkami wynikających z ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
d) na podstawie art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych;
2)
odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności i zawierać uzasadnienie.
2. W przypadku rażących zaniedbań w odbiorze przez Wykonawcę odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, Zamawiający będzie
miał prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz do naliczenia kar
umownych.
§ 12
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy dotyczącą:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną Umowy
(np. zmiana rachunku bankowego);
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między
stronami;
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3) podatku VAT, w przypadku zmiany przepisów, zmiana może dotyczyć
zwiększenia jak i zmniejszenia kosztów wykonania zamówienia.

zarówno

§ 13
1.
2.

3.
4.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części usług Podwykonawcy pod warunkiem, że
posiada on kwalifikacje do ich wykonania.
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów
potwierdzających kwalifikacje Podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin
na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż
3 dni.
Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub
zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.
Wykonanie prac 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.
§ 14

Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i uprawnienia oaz sprzęt
do wykonania przedmiotu umowy.
§ 15
Upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest
Pani Monika Krupska - Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Karpaczu, tel. 75 76 19-977, e-mail: monika.krupska@karpacz.eu , tel. 75 76 19977, oraz Pani Paula Cich – Zastępca Skarbnika Gminy Kierownik Referatu Finansowego
Urzędu Miejskiego w Karpaczu tel. 75 76 19 974 e-mail: paula.cich@karpacz.eu .
§ 16
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT posiadającym Nr NIP 611010-77-59 i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
§ 17
Informacja RODO – udzielenie zamówienia publicznego:
Administrator,
Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza, z siedzibą
dane kontaktowe
w Karpaczu ul. Konstytucji 3 maja 54, 58-540, Karpacz, kontakt:
osobiście lub na adres poczty elektronicznej kancelaria@karpacz.eu
telefonicznie: +48.75 76 19 150
pisemnie: ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540, Karpacz
Inspektor Ochrony W Urzędzie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym
Danych
można się skontaktować:
za pomocą poczty elektronicznej: umk-iod@karpacz.eu.
Cele
Dane będą przetwarzane przez Urząd Gminy Karpacz wyłącznie
przetwarzania,
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
podstawa prawna
publicznego na podstawie:
przetwarzania,
•
art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO na podstawie Ustawy z dnia 11
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września 2019r. prawo zamówień publicznych
Dane będą przechowywane przez okres 4 lat od zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy.
Odbiorcy danych
Dane mogą zostać udostępnione osobom lub podmiotom, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.
18 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych.
Prawa osoby,
Przysługujące prawa:
której dane
−
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych
dotyczą
osobowych;
−
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania*;
−
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
−
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Prawa nie mające zastosowania:
−
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 danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
*
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie
zamówienia
publicznego
w
zakresie
niezgodnym
z
ustawą.
**
Wyjaśnienie: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
czas
przechowywania
poszczególnych
kategorii danych

§ 18
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 19
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 20
Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd, właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 21
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy
i dwa dla Zamawiającego.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE O KTÓRYM MOWA W ART.
117 UST. 4 USTAWY PZP

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
nieruchomości na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie
zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy
Karpacz w roku 2022”,

JA/MY:
………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających si o udzielenie
zamówienia)

W imieniu Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………..
(wpisać nazwy (firmy) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

Oświadczam/my, że następujące usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia:
*Wykonawca: (nazwa) …………………………………………….
Wykona: ……………………………………………………………..
*Wykonawca: ……………………………………………………….
Wykona: ……………………………………………………………..
………………….
(miejscowość, data)
*należy dostosować do ilości Wykonawców konsorcjum

Dokumenty należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF
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