
Załącznik Nr 1 do SIWZ 
........................................................ 
Pieczęć adresowa Wykonawcy 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
Nazwa Wykonawcy: 
 
 …………..........………………………………………………………………………………………. 
Adres: 
........................................................................................................................................................... 
 
Tel./fax: ............................................................................................................................................ 
 
NIP:..........................................................  e-mail: ..........................................................................….. 
Nr konta Wykonawcy …………………………………………………………… w banku 
………………………......................................................................................................................... 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: „Odbiór i 
zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Czernice Borowe” 
składam(y) niniejszą ofertę: 
za cenę ryczałtową: 
BRUTTO ................................................... zł 
 
słownie:................................................................................................................................................... 
 
Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą cały okres obowiązywania umowy od dnia 
01.07.2013r. do dnia 31.12.2014r., ryczałt miesięczny brutto x 18 miesięcy, z uwzględnieniem 
wszystkich elementów ujętych w SIWZ. 
 
Ryczałt miesięczny BRUTTO ................................................ zł 
 
słownie: ................................................................................................................................................. 
 
Ponadto oświadczam (-y), Ŝe: 
1. oferowana cena jest ceną ryczałtową, niezmienną do końca realizacji zamówienia, 
2. oferowana kwota uwzględnia cenę realizacji zamówienia zgodnie z warunkami określonymi      

w SIWZ, 
3. zapoznaliśmy się z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie 

wnosimy Ŝadnych zastrzeŜeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwej 
realizacji zamówienia, 

4. zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ogólne warunki umowy zostały przez 
nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia 
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

5. akceptujemy warunki płatności określone w ogólnych warunkach umowy tj. 30 dni od daty 
wpływu prawidłowo wypełnionej faktury, 

6. uwaŜamy się za związanych niniejszą Ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 

7. Oświadczamy, Ŝe w przedmiotowym zamówieniu publicznym: 
1) zamierzam powierzyć do wykonania podwykonawcom część zamówienia *) 
2) nie zamierzam powierzać podwykonawcom Ŝadnej części zamówienia *) 



8. informacje i dokumenty zawarte na stronach od nr ……… do nr …… – stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, 
Ŝe nie mogą być one udostępniane, 

9. sposób reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dla 
potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:  
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę-spółki cywilne, konsorcja) 
10. Osoby do kontaktów z Zamawiającym: 
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 
 
....……………………………………………………………………………………………………… 
Tel. kontaktowy, faks, e-mail: ………………………....................................………………………. 
11. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
 
Podpisano: 

...................................................................... 
                                                                                                                            Podpis (y) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 
Oferta zawiera ............ ponumerowanych stron. 
*) niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 do SIWZ  

……………………………………. 

……………………………… 

……………………………………. 
Nazwa i adres Wykonawcy 
 

 

Dotyczy postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
na zadanie pn. 

„Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Czernice 
Borowe”. 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

oświadczam(my), Ŝe firma, którą reprezentuję(my) spełnia warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia dotyczące w szczególności: 

- posiadania  uprawnień do wykonywania określonej  działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

- posiadania wiedzy i doświadczenia; 

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  

   wykonania zamówienia; 

- sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

 

Na potwierdzenie spełnienia wyŜej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie 

dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

………………..………., dnia …………………. 

 

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

                                                                                                       (podpis Wykonawcy) 

                                                

 

 

 



Załącznik nr 3 do SIWZ 

……………………………………. 

……………………………………. 
Nazwa i adres Wykonawcy 
 

 

Dotyczy do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. 

 „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Czernice 
Borowe”. 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

oświadczam(my), Ŝe w stosunku do firmy którą reprezentuję(my) brak jest podstaw do wykluczenia 

z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r   –  Prawo zamówień publicznych. 

 

Na potwierdzenie spełnienia wyŜej wymienionych warunków do oferty załączam dokumenty i 

oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

………………..………., dnia …………………. 

 

 

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

                                                                                                       (podpis Wykonawcy) 

 

 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 4 do SIWZ 
 ……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 
( nazwa i adres Wykonawcy) 
 
 
Dotyczy postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
na zadanie pn. 

 „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Czernice 
Borowe”. 

Wykaz 

usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeŜeli okres  prowadzenia działalności  jest krótszy -  wykonanych w tym okresie. 

Lp. Wyszczególnienie 
wykonanych/wykonywany

ch 
usług (rodzaj, miejsce 
wykonywania usług) 

Nazwa i adres 
Zamawiającego 

Wartość 
usług brutto 

wykonanych / 
wykonywanych 

w PLN 

Czas 
realizacji 

 

początek 
(dzień-m-rok) 

koniec 
(dzień-m-rok) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

W załączeniu dowody dot. głównych usług, określających, czy usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane w sposób naleŜyty. 
 
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu innych 
podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 
 

………………..………., dnia …………………. 

 

                                                                                    ............................................................................ 
                                                                  podpis i pieczęć Wykonawcy/Wykonawców  



Załącznik Nr 5 do SIWZ 
 ……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 
( nazwa i adres Wykonawcy) 
 
 
Dotyczy postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
na zadanie pn. 

 „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Czernice 
Borowe”. 

 
WYKAZ 

narzędzi, wyposaŜenia zakładu, urządzeń technicznych, 
którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca 

 
 
Lp. Wyszczególnienie Ilość Podstawa dysponowania np. 

własność, dzierŜawa 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Oświadczamy, Ŝe: 
1. dysponujemy sprzętem wymienionym w poz. .............................. wykazu; 
2. nie dysponujemy sprzętem wymienionym w poz. ............................. wykazu, lecz będziemy 
dysponować, na potwierdzenie czego załączamy pisemne zobowiązanie podmiotu/ów do 
udostępnienia w/w sprzętu. 
 
………………..………., dnia …………………. 

 

                                                                                    ............................................................................ 
                                                                podpis i pieczęć Wykonawcy/Wykonawców  
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 5a do SIWZ 
……………………………………… 
Nazwa podmiotu zobowiązanego/pieczęć 
 
 
 
 
 

Zobowiązanie o współpracy 
Ja/my* , 
……………………………………………………………………………………………............…… 
Imię i nazwisko /imiona i nazwiska 

działając w imieniu i na rzecz podmiotu: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Nazwa i adres podmiotu zobowiązanego 

zobowiązuję / zobowiązujemy się * do oddania Wykonawcy usług: 
 
 ………………………………………………………........................................................................ 
Nazwa i adres Wykonawcy 

do dyspozycji niezbędnych zasobów: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
(podać jakich – wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego) 

przy realizacji zamówienia publicznego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów 
komunalnych z terenu Gminy Czernice Borowe”, 
 
……………………………… ………………………………….....................................................… 
Miejsce i data Podpis (y) osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu, który zobowiązuje się udostępnić zasoby 
* niewłaściwe skreślić 
UWAGA. W razie potrzeby oświadczenie powielić w takim samym układzie. 

* PowyŜszy formularz naleŜy wypełnić tylko w przypadku nie udokumentowanego dysponowania sprzętem. 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 6 do SIWZ 
 ……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 
( nazwa i adres Wykonawcy) 
 
 
Dotyczy postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
na zadanie pn. 

 „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Czernice 
Borowe”. 

 
WYKAZ 

podwykonawców* 
 

 
 
 
 

Lp. Opis zamówienia, zakres usługi którą będzie wykonywał podwykonawca Wartość usługi powierzonej 
podwykonawcy 

   

   

   

 
 
………………..………., dnia …………………. 

 

                                                                                    ............................................................................ 
                                                                podpis i pieczęć Wykonawcy/Wykonawców  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* PowyŜszy formularz naleŜy wypełnić tylko w przypadku powierzenia realizacji prac podwykonawcom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 7 do SIWZ 
(7 stron) 

 
UMOWA Nr …………………  

zawarta w dniu …………………. pomiędzy Gminą Czernice Borowe, ul.Dolna 2, 06-415 Czernice 
Borowe, NIP 761-148-59-06, REGON 130378060 
reprezentowaną przez: 
Wojciecha Brzezińskiego – Wójta Gminy 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – GraŜyny Pszczółkowskiej 
a 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

§ 1. 
Przedmiot umowy 
W wyniku dokonanego wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. 
Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do 
wykonania zadanie pn.: “Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu 
Gminy Czernice Borowe”. 
 

§ 2. 
Termin realizacji zamówienia 
Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia 01 lipca 2013r. do 31 grudnia 2014r. 
 

§ 3. 
Wykonawca zobowiązuje się realizować usługi zgodnie z niniejszą umową oraz z: 
1. warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, 
2. specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
3. ofertą złoŜoną w dniu …………………….. r. 
 

§ 4. 
Oświadczenia stron umowy 
1. Wykonawca oświadcza, Ŝe: 

1) spełnia warunki techniczne wymagane rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 
stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz.122), 

2) jest wpisany do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy 
Czernice Borowe, 

3) posiada wpis do rejestru zbierających zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
prowadzonego przez właściwy organ na podstawie obowiązujących przepisów. 

2. W przypadku, gdy którykolwiek z wyŜej wymienionych dokumentów utraci waŜność, 
Wykonawca natychmiast poinformuje o tym Zamawiającego, nie później niŜ w terminie 2 dni 
roboczych. 

3. Utrata lub wygaśniecie zezwoleń lub wpisów bez uzyskania nowych wpisów lub zezwoleń z 
zachowaniem ich ciągłości, moŜe skutkować odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy. 

4. Strony zobowiązują się do współpracy podczas realizacji zamówienia w zakresie wynikającym z 
SIWZ. 
 

§ 5. 
Obowiązki wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy profesjonalnie, z naleŜytą 

starannością, z wykorzystaniem specjalistycznych środków technicznych i wykwalifikowanej 
kadry. 



2. Wykonawca przedłoŜy właścicielom nieruchomości ofertę dzierŜawy lub zakupu pojemników na 
odpady zmieszane o pojemności 110 – 120 l oraz o pojemności 1100 l i 7000 l (dla cmentarzy) 
lub zgodnie z zapotrzebowaniem właściciela nieruchomości poprzez: 
1) wywieszenie stosownych ogłoszeń, 
2) dostarczenie informacji w formie elektronicznej celem zamieszczenia jej na stronie 

internetowej Gminy Czernice Borowe, 
3) lub w innej formie uzgodnionej z Zamawiającym. 

3. Oferta Wykonawcy dotycząca pojemników powinna zawierać w szczególności moŜliwe formy 
przekazania pojemników na odpady dostosowanych do wymagań określonych w regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czernice Borowe oraz ceny za przyjęcie w 
poszczególne formy uŜytkowania. Wykonawca w terminie do dnia 31 lipca 2013r. przedłoŜy 
Zamawiającemu w formie pisemnej oraz elektronicznej wykaz właścicieli nieruchomości  
połoŜonych na terenie Gminy Czernice Borowe, którym wydzierŜawił lub przekazał w inną 
formę dysponowania pojemniki na odpady zmieszane. 

4. Wykonawca najpóźniej na 3 dni przed datą świadczenia usługi odbierania odpadów przekaŜe 
Gminie wykaz pojazdów świadczących usługi oraz numery rejestracyjne tych pojazdów w 
poszczególnych dniach i miejscowościach. W przypadku awarii pojazdu i konieczności uŜycia 
pojazdu zastępczego w tym samym dniu Wykonawca powiadomi Zamawiającego o numerach 
rejestracyjnych tych pojazdów. 

5. Najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi Wykonawca przedstawi  
Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram świadczenia usługi. 

6. Wykonawca odpowiada za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania 
poszczególnych rodzajów odpadów. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do zabrania odpadów leŜących bezpośrednio przy pojemnikach 
oraz zachować zastany porządek w miejscu odbioru odpadów. 

8. Wykonawca zachowa uzyskane w trakcie realizacji umowy dane, a w szczególności dane 
osobowe, w poufności, będzie przestrzegał zasad wynikających z ustawy o ochronie danych 
osobowych i nie wykorzysta ich do innych celów niŜ wykonywanie umowy. 

9. Wykonawca będzie przetwarzał dane w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych 
wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie. 

10. Wykonawca, na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego udostępni niezwłocznie (nie później niŜ w 
ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Ŝądania) wszelkie dane związane z realizacją umowy. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia prowadzonej działalności od 
odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niŜ 500 tysięcy złotych. Dokument 
ubezpieczenia OC naleŜy przedstawić Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy. 
Ubezpieczenie będzie odnawiane przez cały okres trwania umowy, z zachowaniem jego 
ciągłości. 

12. JeŜeli termin, na który została zawarta polisa lub inny dokument ubezpieczenia OC kończy 
się w okresie realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest bez wezwania 
Zamawiającego przedłoŜyć uaktualnioną polisę lub inny dokument ubezpieczenia OC najpóźniej 
w dniu ustania waŜności poprzedniej polisy lub innego dokumentu OC. 

13. JeŜeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 12 i 13 lub 
nie dostarczy Zamawiającemu polis lub dowodów zapłaty składek, zgodnie z zapisami 
niniejszego paragrafu, Zamawiający moŜe odstąpić od niniejszej umowy. 

14. Wykonawca nie moŜe łączyć odbioru odpadów z nieruchomości objętych zamówieniem z 
odbiorem odpadów z nieruchomości pozostałych, pod rygorem odstąpienia od umowy z winy 
Wykonawcy. 

15. Wykonawca powinien posiadać oprogramowanie oraz odpowiednie licencje umoŜliwiające 
odczyt, prezentację i weryfikację przechowywanych danych oraz udostępnić je na kaŜde Ŝądanie 
organowi właściwemu ze względu na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, a takŜe organom kontrolnym. 

16. Wykonawca dostarczy jedno stanowisko oprogramowania wraz z wymaganymi licencjami 
do korzystania, umoŜliwiające odczyt, prezentację i weryfikację przechowywanych danych. 



17. Wykonawca umoŜliwi podgląd on-line monitoringu GPS (np. dostęp przez internet). 
18. Szczegółowy zakres obowiązków i wymagań w stosunku do Wykonawcy przy realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy regulują zapisy zawarte w opisie przedmiotu zamówienia SIWZ. 
19. Wykonawca zobowiązany będzie – w zakresie przedmiotu zamówienia – do monitorowania 

wywiązywania się przez właścicieli nieruchomości z obowiązku selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, Ŝe właściciel nieruchomości nie dokonuje 
segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 5 dni roboczych od dnia zaistnienia 
opisanej sytuacji do poinformowania Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków 
segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany 
będzie załączyć dokumentację – w formie fotografii nieruchomości i protokół z zaistnienia 
takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości i 
w jakim dniu doszło do ustalenia ww. zdarzenia. 

20. JeŜeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemników 
wynikłe z winy Wykonawcy, ich naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego 
(ewentualnie wymiana na sprawny) naleŜy do Wykonawcy. 
 

§ 6. 
Obowiązki zamawiającego 
1. W dniu podpisania umowy Zamawiający przekaŜe Wykonawcy wykaz nieruchomości 

przewidzianych do obsługi wraz z zadeklarowaną liczbą osób zamieszkałych w danej 
nieruchomości oraz informację o deklarowanym sposobie zbierania odpadów. 

2. Zamawiający najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem świadczenia usługi przekaŜe Wykonawcy 
informację o zatwierdzeniu lub ewentualnych uwagach do harmonogramu. 

3. Zamawiający w cyklu miesięcznym będzie przekazywał Wykonawcy drogą e-mailową zmiany 
w bazie danych nieruchomości i zmiany liczby mieszkańców, zgodnie ze złoŜonymi 
deklaracjami o wysokości opłaty. 
 

§ 7. 
Sprawozdania 
1. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 14 dnia od zakończenia miesiąca złoŜyć 

sprawozdanie miesięczne z realizacji przedmiotu zamówienia. Sprawozdanie miesięczne jest 
podstawą do wystawienia faktury. 

2. Wykonawca zgodnie z art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), zobowiązany jest do sporządzania 
kwartalnych sprawozdań i przekazywania ich Wójtowi Gminy Czernice Borowe w terminie do 
końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu karty przekazania odpadów do 
miejsca ich odzysku, recyklingu lub unieszkodliwienia w terminie do ostatniego dnia miesiąca 
następującego po kwartale, w którym dokonano odbioru odpadów komunalnych. 

4. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umów z podmiotami gospodarczymi na wywóz 
odpadów, Wykonawca zobowiązany jest w okresach miesięcznych przedstawić sprawozdanie z 
ilości tych odpadów i do wglądu faktury za składowanie tych odpadów. 

5. Wykonawca zobowiązany jest podczas realizacji zamówienia zapewnić osiągnięcie 
odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego uŜycia i odzysku innymi 
metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania zgodnie z: 
1) art. 3 ust. 2 pkt 7, art. 3b i art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach, 

2) rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, 
przygotowania do ponownego uŜycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji 
odpadów komunalnych (Dz. U 2012 r., poz. 645), 



3) rozporządzeniem Ministra Środowiska z 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia 
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 
oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. 2012 r., poz. 
676), 

4) uchwałą Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 22 października 2012 r. w 
sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 
2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami, 

5) uchwałą Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 22 października 2012 r. w 
sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 
2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu kwartalnych sprawozdań, 
zgodnych z art. 9n ust. 1–3 z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach. Wykonawca zobowiązany jest takŜe zamieścić w sprawozdaniu informację o 
osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego zuŜycia i odzysku innymi 
metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania. 

 
§ 8. 

Wynagrodzenie 
1. Strony ustalają, Ŝe obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe w 

kwocie łącznej brutto w wysokości: ………….. zł (słownie: …………………..). 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne w równych miesięcznych ratach. 
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi pełne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie 

przedmiotu umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz 
ofertą Wykonawcy z uwzględnieniem podatku VAT w stawce obowiązującej na dzień  
wystawienia faktury. 

4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w toku realizacji niniejszej umowy, kwota 
wynagrodzenia netto zostanie zmieniona o kwotę podatku VAT w stawce obowiązującej na 
dzień wystawienia faktury. 

5. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie na podstawie faktur w cyklu 
miesięcznym w oparciu o zaoferowaną cenę łączną oraz w oparciu o dodatkowe opracowane i 
dostarczone przez Wykonawcę sprawozdanie zgodnie z § 7 ust. 1. 

6. Wynagrodzenie uwzględnia wszelkie ryzyko mogące wystąpić w trakcie realizacji niniejszej 
umowy oraz obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, za wyjątkiem 
przypadków, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 3. 

7. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek Wykonawcy ………………w ciągu do 30 dni od dnia 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT złoŜonej w siedzibie 
Zamawiającego (Sekretariat). 

8. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego. 
 

§ 9. 
Podwykonawcy* 
1. Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o wykonanie części prac z podwykonawcami, 

którym powierzy wykonanie części przedmiotu umowy wykazane w ofercie. 
2. O zmianie Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy Wykonawca niezwłocznie powiadomi 

Zamawiającego. 
3. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca 

zobowiązuje się do koordynacji prac wykonanych przez te podmioty i ponosi przed 
Zamawiającym pełną odpowiedzialność za naleŜyte ich wykonanie. 
 
 
 



§ 10. 
Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy 
- w wysokości 10 %, wartości przedmiotu umowy, 

2) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leŜących po stronie 
Zamawiającego - w wysokości 10 %, wartości przedmiotu umowy, 

3) za kaŜdy potwierdzony przypadek nieuzasadnionego nieodebrania odpadów z nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy, a ujętych w przekazanej Wykonawcy bazie danych 
(wykazie nieruchomości) - w wysokości 100 zł, 

4) za kaŜdy potwierdzony przypadek naruszenia harmonogramu odbierania odpadów bez zgody 
Zamawiającego - w wysokości 1000 zł, 

5) za niedostarczenie worków do nieruchomości – w wysokości 10 zł za kaŜdy dzień zwłoki, 
licząc od upływu terminu, o którym mowa w § 5 ust.7. 

2. Zamawiający zastrzega prawo do dochodzenia odszkodowania przewyŜszającego wysokość kar 
zastrzeŜonych, do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody, na zasadach ogólnych 
określonych w Kodeksie Cywilnym. 

3. Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącenie kwoty wynikającej z kar umownych z wymagalnego 
wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku nie wystawienia faktur, zapłata kar umownych 
nastąpi w terminie 7 dni od otrzymania przez Wykonawcę noty obciąŜeniowej. 
 

§ 11. 
Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części: 

1) w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, Ŝe wykonanie umowy nie 
leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w 
przypadku gdy dojdzie do zajęcia majątku Wykonawcy, 

2) Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usług bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje 
ich pomimo wezwania Zamawiającego złoŜonego na piśmie, 

3) Wykonawca realizuje usługi niezgodnie z umową, 
4) Wykonawca wstrzymał świadczenie usług na okres dłuŜszy niŜ 5 dni kalendarzowych, 
5) Wykonawca nie przedłuŜa waŜności ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 
6) Wykonawca został postawiony w stan likwidacji, 
7) Wykonawca przy realizacji umowy narusza obowiązujące przepisy, 
8) Wykonawca utracił prawo do wykonywania działalności objętej przedmiotem umowy, 
9) w przypadku innego raŜącego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy: 
1) ze względów organizacyjnych, technicznych, finansowych nie jest w stanie wykonać umowy 

bez naraŜenia na znaczne straty swojej firmy i Zamawiającego, 
2) z winy Zamawiającego nie jest moŜliwa dalsza realizacja umowy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności i 
powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca ma obowiązek zakończyć usługi odbierania 
odpadów – do końca danego miesiąca kalendarzowego oraz złoŜyć wymagane sprawozdania w 
terminie 7 dni od zakończenia świadczenia usługi. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1), Wykonawca ma 
prawo Ŝądać wynagrodzenia naleŜnego za prace wykonane do dnia odstąpienia od umowy. 

6. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści na skutek 
odstąpienia od umowy w przypadku opisanym w § 11 ust. 1 pkt 1). 
 
 
 
 



§ 12. 
Zmiany umowy 
1. Wszelkie zmiany w umowie mogą być dokonane za zgodą obu stron wyraŜoną na piśmie pod 

rygorem niewaŜności takich zmian i będą one dopuszczalne wyłącznie w granicach 
unormowania art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące: 
1) zmiany personalnej - dopuszczającej zmianę, wymienionych w umowie, przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy wskazanych jako osoby do kontaktu; 
2) zmiany uchwał podjętych przez Zamawiającego, mających wpływ na realizację usługi, 
3) zmiany ustawowej stawki podatku VAT, 
4) zmiany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa dotyczących realizowanego 

przedmiotu zamówienia, mające wpływ na jego realizację; 
2. W przypadku o którym mowa w pkt. 1 ppkt. 2 i 3 dopuszczalne jest zmniejszenie lub 

zwiększenie wynagrodzenia, przy czym zwiększenie dopuszczalne jest o kwotę nie większą niŜ 
udokumentowany wzrost kosztów świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia. 

3. Wszystkie powyŜsze postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający moŜe 
wyrazić zgodę. Katalog ten nie stanowi podstawy roszczenia dla Wykonawcy o zobowiązanie 
Zamawiającego do wyraŜenia takiej zgody. 

4. Zmiany mogą być wprowadzone po złoŜeniu pisemnej propozycji zmian, jeŜeli konieczność ich 
wprowadzenia do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowiązującego, na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego lub wynika ze zmiany okoliczności, której nie 
moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
 

§ 13. 
Porozumiewanie się stron umowy 
1. Wykonawca i Zamawiający będą się porozumiewali w sprawach związanych z wykonywaniem 

umowy w sposób opisany poniŜej: 
1) istotne dla realizacji umowy zgody i decyzje Zamawiającego wobec Wykonawcy będą 

dokonywane w formie pisemnej. 
2) wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym w ust.1 dla swojej 

skuteczności sporządzane będą wysyłane pocztą lub faksem lub dostarczane do siedziby 
Zamawiającego lub Wykonawcy na następujące adresy: 

          Dla Zamawiającego: Urząd Gminy w Czernicach Borowych, ul. Dolna 2, 06-415 Czernice   
          Borowe, sekretariat - pokój nr 12, fax. (23) 674 62 15. 
          Dla Wykonawcy: ……………………………….. 
2. Wszelkie pytania, informacje o charakterze roboczym naleŜy przesyłać faxem lub na pocztę 

elektroniczną: 
     Dla Zamawiającego: sekretariat@czerniceborowe.pl  
     Dla Wykonawcy: … ……… … 
3. Doręczenie jest skuteczne, jeŜeli zostało dokonane na adres i numery wskazane powyŜej. Strony 

zobowiązują się do powiadamiania o zmianach adresów i numerów tel., faxu. 
4. Do bieŜących kontaktów w trakcie realizacji przedmiotu umowy: 

1) UpowaŜniony jest ze strony Zamawiającego: ……………………........................................., 
tel. ……………, fax …….….., e-mail:…………………… 

2) UpowaŜniony jest ze strony Wykonawcy: ……………...........................................….….…., 
tel. ………….….., fax. ……....., e-mail: ……………......... 

5. UpowaŜnieni przedstawiciele Zamawiającego uprawnieni są do kontroli realizacji umowy w 
zakresie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
 

§ 14. 
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 
1. Ustala się zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5% kwoty brutto 

określonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca wniesie pełną kwotę zabezpieczenia 



naleŜytego wykonania umowy w formie ………………….., na kwotę ………………………..zł, 
najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

2. Zabezpieczenie słuŜy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania bądź nienaleŜytego wykonania 
umowy. 

3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane. 

 
§ 15. 

KaŜda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
 

§ 16. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz inne obowiązujące przepisy w szczególności prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach, 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz aktów wykonawczych do tych ustaw. 
 

§ 17. 
Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 18. 
Umowę sporządza się w czterech egzemplarzach, po dwa dla kaŜdej ze stron. 
 
 
            Wykonawca                                                                                      Zamawiający 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 8 do SIWZ 
 ……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 
( nazwa i adres Wykonawcy) 
 
 
Dotyczy postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
na zadanie pn. 

 „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Czernice 
Borowe”. 
 
 

LISTA 
podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej* 

 
zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo Zamówień Publicznych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
(t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

…
…
…
… 
 

 
 
 
........................................................................................... 
(pieczątki imienne i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania ) 

 
 

* PowyŜszy formularz naleŜy wypełnić tylko w przypadku, gdy Wykonawca naleŜy do grupy kapitałowej. JeŜeli nie naleŜy do 
grupy kapitałowej naleŜy wypełnia poniŜszą informację. 

 

 
 
 

Informacja  
 

 
Zgodnie z art. 26 ust 2d ustawy Prawo Zamówień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. 
U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję/informujemy, Ŝe nie naleŜę/ nie 
naleŜymy do grupy kapitałowej. 

 
 
 
 

……....................................................................... 
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania ) 

 
 

Lp.  Pełna nazwa i adres podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej 

  

  
 
 
 


