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     UMOWA NR ..... 2017 

 

zawarta w Rybnie  w dniu ............................................ 2017 r. pomiędzy Gminą Rybno z siedzibą                                 

w Rybnie,ul. Długa 20, 96-514 Rybno zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

Wójta Gminy Rybno- Grzegorza Kropiaka 
kontrasygnowana przez Skarbnika Gminy – Grażynę Dybiec  

a 
...................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................., 

o następującej treści: 

 

      § 1 

 

1. Na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ), Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się 

do Wykonania przedmiotu umowy polegającego na świadczeniu usług dot. zadania pn.: „Odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych  pochodzących      z zamieszkałych nieruchomości 

na  terenie  Gminy Rybno w okresie od 01.10.2017-31.03.2020.”” zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez Zamawiającego i obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu 

niniejszej  umowy. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową określa specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia (SIWZ), stanowiąca integralną część niniejszej umowy. 

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy, 

określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodami    i nazwami : 

90511000-2 Usługi wywozu odpadów, 

90512000-9 Usługi transportu odpadów, 

90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, 

90514000-3 Usługi recyklingu odpadów, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, SIWZ oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wymaganiami dotyczącymi realizacji przedmiotu 

objętego niniejszą umową oraz uzyskał konieczne informacje potrzebne do właściwej realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy. 

4. Wykonawca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za jakość świadczonej usługi będącej 

przedmiotem niniejszej umowy. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wywołane swoim działaniem lub 

zaniechaniem przy wykonywaniu usług będących przedmiotem niniejszej umowy w stosunku do 

osób trzecich i Zamawiającego. 

6. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie stosowne uprawnienia do wykonywania działalności 

będącej przedmiotem niniejszej umowy. 

 

      § 2 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 01.10.2017r. do dnia 31.03.2020r.  

 

      § 3 
Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

1) Oferta Wykonawcy, 

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 



 

3) Wzór kwartalnego  protokołu odbioru usług (załącznik do umowy); 

4) Polisa  ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności , 

5) Dokument potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

 

      § 4 

1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz z należytą starannością. 

2.Odebrane w ramach umowy odpady zostaną przekazane do następujących instalacji do 

przetwarzania odpadów komunalnych i/lub podmiotów zbierających odpady: 

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

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

3. Wykonawca: 

1) może zawrzeć umowę o wykonanie części przedmiotu niniejszej umowy z innym wykonawcą                 

i nie musi uzyskać na to zgody Zamawiającego, w takim przypadku będzie on odpowiedzialny za 

jego działania jak za własne, 

2) nie może podzlecać wykonania części przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy, który nie 

posiada uprawnień do wykonywania tego typu usług lub jest zagrożony bankructwem. 

4. W stosunku do podwykonawców, którymi posłużył się Wykonawca realizując niniejszą umowę, 

Zamawiający nie jest stroną zobowiązaną do wypłaty wynagrodzenia za dostawy lub usługi przez 

nich wykonane, choćby wykonywali je w przeświadczeniu, iż wykonują je bezpośrednio na 

zamówienie Zamawiającego. 

5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać żadnej cesji praw                         

i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

 

      § 5 
Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany przy użyciu urządzeń i materiałów dostarczonych 

przez Wykonawcę. 

 

      § 6 
Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje oraz zasoby do realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy w określonym terminie, o którym mowa w § 2. 

 

      § 7 
1. Do bieżących kontaktów w trakcie realizacji przedmiotu umowy upoważniony jest: 

1) ze strony Zamawiającego – ........................................., 

2) ze strony Wykonawcy – ..................................... . 

2. Upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego uprawnieni są do kontroli realizacji niniejszej 

umowy. 

      § 8 
Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) udostępnienie sporządzonego przez Zamawiającego szczegółowego wykazu nieruchomości,                  

z których odbierane będą stałe odpady komunalne; 

2) współpraca z Wykonawcą przy akceptacji harmonogramów odbierania odpadów, o których 

mowa w SIWZ; 

3) przekazywanie Wykonawcy informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu 

umowy,  w szczególności informowanie o zmianach w liczbie i lokalizacji nieruchomości objętych 

obowiązkiem odbierania odpadów; 

4) zapłata umówionego wynagrodzenia, na warunkach określonych w § 11 niniejszej umowy. 

 



 

      § 9 
1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) .Wykonawca zobowiązany będzie do dystrybucji harmonogramów wśród właścicieli 

nieruchomości w ciągu 7   dni od   ich zatwierdzenia przez Zamawiającego w czasie 

obowiązywania  umowy . W harmonogramie Wykonawca uwzględni termin ostatniego odbioru 

odpadów w ostatnim tygodniu miesiąca trwania umowy. Wykonawca zobowiązany będzie również 

do dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości innych dokumentów związanych z systemem 

gospodarki odpadami (tj.: ulotek, ogłoszeń itp.). 

2). Wykonawca  ma obowiązek wyposażenia miejsc gromadzenia odpadów komunalnych                          

w niezbędne  pojemniki oraz w  worki przed pierwszym dniem obowiązywania  umowy na odbiór 

odpadów zawartej z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest dostosować wielkość 

pojemników do ilości osób zamieszkujących poszczególne nieruchomości. Na potwierdzenie 

dostarczenia pojemników Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzenia od właścicieli 

nieruchomości opatrzone datą przekazania i podpisem właściciela  bądź jego przedstawiciela .                   

W przypadku niemożności spełnienia tego warunku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 

wskaże on Zamawiającemu te przyczyny na piśmie i udokumentuje ich zaistnienie. Za dowód mogą 

być uznane wskazania urządzeń kontrolujących czas i przebieg tras pojazdów. Za przyczyny 

niezależne  od Wykonawcy można będzie uznać w szczególności, co najmniej trzykrotne 

niezastanie właściciela nieruchomości pod wskazanym adresem w odstępach , co najmniej                         

3 dniowych w godzinach 7:00-20:00 

3) Zamawiający  będzie przekazywał Wykonawcy w formie pisemnej , informację o zmianach                   

w liczbie    i lokalizacji nieruchomości objętych obowiązkiem odbierania odpadów. 

4) Wykonawca zobowiązany będzie, w zakresie przedmiotu zamówienia do monitorowania 

wywiązywania się przez właścicieli nieruchomości z obowiązku selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że 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 w formie pisemnej, 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; 

5) Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu raportów miesięcznych 

zawierających informacje   o ilości i rodzaju wydanych pojemników i worków w terminie 7 dni 

roboczych od dnia zakończenia danego miesiąca.  

6) Wykonawca zobowiązany jest również do przekazywania comiesięcznych wykazów w formie 

papierowej podpisanej przez osobę wskazaną do realizacji umowy   potwierdzających odbiór 

odpadów zmieszanych i selektywnych od mieszkańców z zaznaczeniem adresu nieruchomości , 

rodzaju odpadu i ilości odebranych pojemników oraz worków. W wykazie tym Wykonawca wskaże 

również , z której nieruchomości nie zostały odebrane odpady ( pojemnik  czy worki). 

7) W trakcie wykonywania umowy Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia , zgłaszanych 

przez Zamawiającego miejsc gromadzenia odpadów w niezbędne pojemniki nie później niż w ciągu 

3 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Wykonawca dokona zmiany pojemnika na mniejszy lub 

większy na wniosek osób zamieszkujących daną nieruchomość w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

8) Wykonawca odpowiada za informowanie mieszkańców Gminy Rybno o terminach odbierania 

poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych oraz zasadach ich segregowania. W tym celu 

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym sporządza harmonogram odbioru odpadów 

komunalnych oraz informacje o zasadach segregowania odpadów. Harmonogram oraz informacje                 

o zasadach segregowania odpadów Zamawiający będzie publikował na swojej stronie internetowej 

oraz tablicy ogłoszeń. Wykonawca jest również odpowiedzialny za powielanie i dystrybucję do 

mieszkańców przy pierwszej i każdej kolejnej zmianie harmonogramu odbioru odpadów 



 

komunalnych oraz informacji o zasadach segregowania. 

9) Wykonawca zobowiązany będzie do zabierania dostawionych przy pojemnikach worków                       

z odpadami  komunalnymi (właściciele nieruchomości mają możliwość dostawienia tego rodzaju 

worków w przypadku, gdy pojemność pojemnika w danym okresie miesiąca będzie 

niewystarczająca) oraz poinformowania Zamawiającego o miejscach odbioru tego rodzaju worków, 

w celu przeprowadzenia kontroli ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość; Wykonawca 

zobowiązuje się do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie odpowiedniego stanu 

sanitarnego , w szczególności  do: 

a) zapobiegania wysypywania się odpadów z pojemników i worków podczas dokonywania odbioru. 

b)Wykonawca jest zobowiązany do zebrania także odpadów leżących obok pojemników i worków 

jeśli jest to wynikiem jego działalności. 

10) Wykonawca zobowiązany będzie  do odbioru i transportu odpadów , również w przypadkach, 

kiedy dojazd do nieruchomości , z których są odbierane odpady komunalne  będzie znacznie 

utrudniony z powodu  remontów dróg, dojazdów itp. w takich przypadkach Wykonawcy nie 

przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy. 

11) Wykonawca jest obowiązany do realizacji „reklamacji” (nieodebranie z nieruchomości 

odpadów zgodnie z harmonogramem, niepozostawienie worków na odpady segregowane itp.)                  

w przeciągu 48 godzin od otrzymania zawiadomienia e-mailem lub telefonicznie od 

Zamawiającego. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić e-mailem do 

Zamawiającego; 

12) Wykonawca zobowiązany będzie podczas realizacji zamówienia zapewnić osiągnięcie 

odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania zgodnie z: 

  a) 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 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289.), 

  b) rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, 

przygotowania   do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 

komunalnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 645), 

  c) 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. z 2012 r., poz. 676), 

  d) uchwałą nr 211/12  Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22.10.2012 roku w sprawie 

wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017                         

z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami,  

e) przepisami  prawa miejscowego.    

13) Podmiot odbierający odpady komunalne jest zobowiązany do przekazywania odebranych od 

właścicieli nieruchomości odpadów: 

  a)Selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego 

zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwienia odpadów zgodnie z hierarchią 

sposobów postępowania z odpadami o której mowa w art.17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.  

odpadach. 

 b) Zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej 

instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 

14) Odbiór z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy: 

a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach, 

b) odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, w  workach w zabudowie 

jednorodzinnej,obejmujących: – papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal, odpady ulegające 

biodegradacji, opakowania wielomateriałowe, 

15) odbiór od właścicieli nieruchomości zamieszkałych każdej zebranej ilości odpadów 

komunalnych: 



 

a) w zabudowie jednorodzinnej – częstotliwość wywozu przez Wykonawcę niesegregowanych 

(zmieszanych)  odpadów komunalnych – 1 raz na  4 tygodnie 

b) w zabudowie jednorodzinnej - częstotliwość wywozu odpadów komunalnych segregowanych – 

1 raz na  4 tygodnie 

c) w zabudowie jednorodzinnej - częstotliwość załadunku i wywozu mebli,  odpadów 

wielkogabarytowych oraz chemikalii, zużytych  opon, odbywać  się będzie poprzez odbieranie 

wystawionych ww. odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami  ustalonych 

wcześniej terminach co najmniej 2 razy w roku. 

d) Zużyty  sprzęt elektryczny  i elektroniczny  1 raz na 4  tygodnie  

16) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż.; w tym również 

realizowanie     przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 

17) dbałość o mienie właściciela nieruchomości podczas realizacji usług będących przedmiotem 

niniejszej umowy; 

18) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody w majątku Zamawiającego lub osób 

trzecich spowodowane nienależytym wykonaniem usług – będących przedmiotem niniejszej 

umowy – z winy Wykonawcy; w tym usunięcie ewentualnych szkód; 

19) Wykonawca przez cały okres trwania umowy zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 

20) utrzymanie w ciągłej czystości jezdni i dojazdów do posesji w czasie realizacji usług odbioru                 

i transportu odpadów; 

21) przekazywanie na każde żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnianie 

wymagań,    o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r.                  

w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122), w szczególności w zakresie dotyczącym bazy 

magazynowo-transportowej oraz pojazdów i urządzeń wykorzystywanych do realizacji przedmiotu 

zamówienia; 

22) umożliwienie wstępu na teren bazy transportowej przedstawicielom Zamawiającego 

upoważnionych do kontroli realizacji ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 

r., poz. 21), oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1289); 

23) zapewnienie przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia dostatecznej ilości środków 

technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie usług będących przedmiotem 

zamówienia, w ilości minimum jak w złożonej w postępowaniu przetargowym ofercie; 

24)użytkowanie do realizacji przedmiotu umowy pojazdów specjalistycznych dla tego typu usług; 

pojazdy te winny być we właściwym stanie technicznym i oznakowane w sposób czytelny                          

i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy poprzez umieszczenie na nich nazwy 

firmy i numeru telefonu przedsiębiorcy; 

25) zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem na drogę a także przed 

wydzielaniem nieprzyjemnego zapachu; 

26) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

obowiązujących przepisów prawa. 

 

      § 10 

1.Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy wniesie na konto Urzędu Gminy w Rybnie, 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto za 

wykonanie przedmiotu niniejszej umowy tj. w wysokości: ………… zł (słownie: 

………………………………………………….) w formie: 

2.Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi 

Załącznik do niniejszej umowy. 

3.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 



 

4.Strony postanawiają, że 100 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie 

zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane. 

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, jego zwrot nastąpi przelewem na konto 

wskazane przez Wykonawcę wraz z odsetkami stosownie do art. 148 ust. 5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

      § 11 
1.Wykonawcy za wykonanie całego zakresu przedmiotu umowy przysługiwać będzie  

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości : 

netto: .......................................zł ( słownie netto: ..............................................................złotych) 

brutto: ........................................zł, ( słownie brutto ...............................................................złotych) 

w tym podatek VAT ................zł, ( słownie : ...................................................................złotych) 

2.Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie elementy ujęte w opisie przedmiotu 

zamówienia, znajdującym się w SIWZ oraz całkowity koszt odbioru odpadów komunalnych wraz    

z kosztami pośrednimi i bezpośrednimi, które Wykonawca poniesie w trakcie wykonywania usług. 

3. Dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie usług jest kwartalny  protokół odbioru usług. 

4.Wynagrodzenie płatne będzie w kwartalnych , równych częściach , obliczanych proporcjonalnie 

do kwoty wynagrodzenia z tytułu całego przedmiotu umowy, o którym mowa w ust.1 

5. Wysokość wynagrodzenia określona w ust.1nie podlega zmianom w trakcie wykonywania 

umowy. 

6.Faktury z tytułu wykonania przedmiotu należy wystawiać na Gminę Rybno ul.Długa 20, 96-514 

Rybno, NIP   8371692261     po upływie kwartału. 

7. Wynagrodzenie płatne będzie z konta Zamawiającego w terminie.....od daty doręczenia faktury. 

8. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

 

 

      § 12 
1.Podstawę do rozliczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy oraz wystawienia faktury 

przez Wykonawcę i realizacji zapłaty miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa 

w § 11, będzie stanowił pisemny nie stwierdzający wad protokół wykonania usług wraz z kartami 

przekazania odpadów do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, sporządzony przez 

Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego. 

2.Okresem rozliczeniowym jest kwartał. 

3.Kwartalny  protokół odbioru usług zostanie podpisany przez osoby upoważnione ze strony 

Zamawiającego i Wykonawcy; 

4.Terminowość i prawidłowość wykonania usług będzie oceniana przez Zamawiającego w oparciu 

o harmonogram przedstawiony Zamawiającemu przez Wykonawcę, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia zawartym w SIWZ. 

 

      § 13 
1.W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonywania przedmiotu niniejszej umowy 

naliczane będą kary umowne. 

2.Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia zamawiającemu kary umownej: 

1) za opóźnienia w odbiorze odpadów komunalnych w stosunku do harmonogramów odbioru 

odpadów komunalnych w wysokości: 

a) 0,02 % miesięcznego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki w terminowym 

odbieraniu odpadów z każdego miejsca gromadzenia odpadów na terenach zabudowy 

jednorodzinnej; 

b) w wysokości 200 złotych, za każdy dzień opóźnienia w przypadku nieprzekazania 

Zamawiającemu harmonogramu odbioru odpadów w terminach określonych w niniejszej 



 

umowie; 

c) 0,1 % miesięcznego wynagrodzenia brutto, za każdorazowy przypadek zanieczyszczenia 

lub pozostawienia nieuporządkowanego miejsca gromadzenia odpadów lub 

zanieczyszczenia trasy przejazdu; 

d) w wysokości 250 zł, za każdy przypadek stwierdzenia nieoznakowania lub nieczytelnego 

oznakowania w widocznym miejscu pojazdów służących do wykonania przedmiotu umowy 

poprzez umieszczenie na nich nazwy i danych teleadresowych Wykonawcy; 

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% 

łącznej kwoty brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. 

3.Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej za odstąpienie od umowy z winy 

Zamawiającego w wysokości 10% ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie 

całego przedmiotu niniejszej umowy. 

4.Roszczenie o zapłatę kar umownych, ustalonych za każdy dzień zwłoki, staje się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu, 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 

5.Do stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania prac, o którym mowa w ust.1, 

wystarczające jest sporządzenie notatki służbowej przez odpowiedzialnego pracownika 

Zamawiającego, wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej, przy czym pierwsza notatka 

musi być sporządzona w dniu stwierdzenia nieprawidłowości, a następnie w każdym kolejnym 

dniu, w którym nieprawidłowość jest stwierdzana – aż do dnia jej usunięcia przez Wykonawcę.                

W oględzinach terenu nie jest konieczny udział przedstawiciela Wykonawcy; 

6.Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli 

wysokość kar umownych nie pokrywa wysokości rzeczywiście poniesionych szkód, na zasadach 

określonych w Kodeksie cywilnym; 

7.Wysokość kary wraz z uzasadnieniem jej nałożenia Zamawiający przekaże Wykonawcy na 

piśmie, nie później niż w ciągu 30 dni od daty jej nałożenia. 

8.Zamawiający odstępuje od umowy w terminie 30 dni, jeżeli poweźmie wiadomość o tym, że: 

1) wszczęte zostało postępowanie upadłościowe Wykonawcy; 

2) rozpoczęto likwidację firmy Wykonawcy; 

3) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wynikające z przepisów 

szczególnych. 

9.Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić również, jeżeli Wykonawca: 

1) nie rozpoczął wykonywania usług w pełnym zakresie objętym umową z dniem 01.10. 2017 r.; 

2) zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez kolejnych 7 dni 

kalendarzowych; 

3) pomimo uprzednich, pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń ze strony 

Zamawiającego, nie wykonuje usług zgodnie z postanowieniami umowy lub w istotny sposób 

narusza zobowiązania umowne; 

10.W przypadku powyższych odstąpień od umowy przez Zamawiającego – o których mowa w ust. 

8 – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % łącznej kwoty brutto o 

której mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający zaś zapłaci Wykonawcy kwotę 

wynagrodzenia proporcjonalną do należycie wykonanej części umowy; 

11.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży              

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania części umowy; 

12.Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 7, 8 i 10., powinno nastąpić w formie pisemnej             

i zawierać uzasadnienie; 

13.Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy,                  

a Wykonawca wyraża na to zgodę. 



 

 

 

 

      § 14 
1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2.Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie w razie zaistnienia następujących 

okoliczności: 

1) klęski żywiołowe; 

2)  inne warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające wykonywanie 

przedmiotu niniejszej umowy; 

3) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące 

niemożliwością wykonywania przedmiotu niniejszej umowy lub wykonywania czynności 

przewidzianych niniejszą umową. 

3.W przypadkach, o których mowa w ust. 2: 

1) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z opóźnienia lub 

niewykonania jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy; 

2) Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić te czynności, których realizacja nie podlega 

ograniczeniom wynikającym z przypadków, o których mowa w ust. 2, chyba że 

Zamawiający uzna, iż prawdopodobne jest tylko częściowe wykonanie czynności, które 

będą dla niego nieprzydatne, 

3) Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym, czy i jakie alternatywne środki 

są możliwe do zastosowania w celu prowadzenia czynności objętych niniejszą umową w 

przypadkach, o których mowa w ust. 2 oraz zobowiązany jest do podjęcia działań 

uzgodnionych w tym zakresie przez obydwie strony. 

 

      § 15 
1.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

oraz innych aktów prawnych dotyczących przedmiotu niniejszej umowy; 

2.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy 

pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony; 

3.Zmiany harmonogramów odbioru odpadów nie powodują konieczności sporządzania aneksu do 

umowy; 

4. Sprawy sporne wynikające z treści umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

      § 16 
 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – trzy dla Zamawiającego, 

jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

Zamawiający:         Wykonawca: 
 

 

 

 

 



 

 

 

          Załącznik do umowy 

          Nr    /2017 

 

                                                    PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUG 

 

z dnia…………………………………….. sporządzony zgodnie z § 11 ust. 6 umowy Nr……….. 

z dnia …………………. z wykonania usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych             

z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rybno za okres .......................................................  

1. Zwięzły opis zakresu wykonanych usług (w tym terminy odbioru poszczególnych odpadów 

oraz ich masy)  (wypełnia Wykonawca): 
………………………………………………………..…………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

 

2. Uwagi do wykonanych usług (ze strony Wykonawcy): 
………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

3. Uwagi do wykonanych usług (ze strony Zamawiającego): 
………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

 

4. Wnioski: 
………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

 

5. Podpisy 

 

Zamawiającego        Wykonawcy



 

Załącznik nr 2 do SIWZ    

 

Formularz ofertowy  

Ja, niżej podpisany/my, niżej podpisani* 

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

działając w imieniu i na rzecz: 

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

z siedzibą: 

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

NIP................................................................REGON................................................................. 

Nr telefonu ..................................................../faksu ................................................................... 

Adres email: ……………………………………………………… 

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego pn.”  Odbiór  i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

na terenie Gminy Rybno w okresie od 01.10.2017- 31.03.2020    oferuję/oferujemy* wykonanie 

ww. zamówienia na następujących warunkach: 

 

1.Łączna cena ofertowa 

 

Cena netto ……….…….……………………………………………………………..........zł 

 

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

 

podatek VAT (%)………………………………………………………………………………......zł  

 

Cena ryczałtowa brutto……..…………………………………………………………………zł 

 

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

2 .  Kryterium doświadczenie: 

Deklarowane doświadczenie pracowników (tj. osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę) 

posiadających co najmniej 12-miesięczne 

doświadczenie w wykonywaniu prac związanych z 

opróżnianiem koszy na na stanowisku kierowcy 

samochodu ciężarowego . 

              

Liczba pracowników  

Deklarowane doświadczenie pracowników co 

najmniej dwóch pracowników 
 

 Deklarowane doświadczenie pracowników powyżej 

dwóch pracowników 
 

Brak doświadczenia pracowników  

Wartości w powyższej tabeli należy zadeklarować zgodnie z opisem kryteriów oceny ofert 

zawartym w punkcie XIII.1-3 siwz – niewypełnienie będzie skutkować przyjęciem, że Wykonawca 

zadeklarował parametr minimalny (punktowany oceną 0 pkt). 

 

 



 

3. Kryterium terminu płatności : 

 

Oferujemy termin płatności    …………… dni od złożenia prawidłowo wystawionych faktur  VAT. 

 

Ponadto: 

1. Oświadczam/y, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  

(siwz), nie wnoszę do niej zastrzeżeń i zdobyłem informacje konieczne do przygotowania 

oferty. 

2. Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w siwz. 

3. Przedmiot zamówienia zamierzam/y wykonać sami/Następujące części zamówienia zamierzam/y 

zlecić podwykonawcom:*               

              

Dane Podwykonawcy Określenie części zamówienia, którą 

Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcy 

  

  

4. Oświadczamy, że akceptujemy zawarty w SIWZ wzór Umowy i zobowiązujemy się ,                      

w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia Umowy zgodnie z ofertą oraz na 

warunkach określonych we wzorze Umowy, w miejscu i terminie  wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

5. Wadium w wysokości ……………………………….. wniosłem / wnieśliliśmy w formie  

…………………………………………………………………………………………… 

6. Zwrot wadium proszę / prosimy dokonać  na rachunek bankowy nr 

…………………………………………………………………………………..  

 

7. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

 

         1………………………………………………………………………………………. 

2………………………………………………………………………………………  

3……………………………………………………………………………………… 

4……………………………………………………………………………………… 

5……………………………………………………………………………………… 

 

 

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

 Miejscowość( data )                                        Pieczęć i   podpis osoby uprawnionej 

* niepotrzebne skreślić 

                                                                                  

 

 



 

Załącznik Nr 3 do SIWZ 

…................................. 

( pieczęć Wykonawcy) 

Oświadczenie wykonawcy 

 aktualne na dzień składania ofert, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( dalej jako: ustawa Pzp), 

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Odbiór                                

i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych nieruchomości na 

terenie Gminy Rybno w okresie od 01.10.2017- 31.03.2020.” 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp. 

 

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

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

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu  

Wykonawcy oraz pieczątka/ pieczątki 

 

 

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

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

w art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 5 pkt 1) i pkt 8) ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że                         

w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące 

środki:…................................................................................................................................................ 

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

 

 

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

 

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

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy oraz pieczątka/ pieczątki 



 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: ( wypełnić jeżeli dotyczy) 

 

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

postępowaniu, tj,: …................................ (podać pełną nazwę/ firmę, adres, a także w zależności od 

podmiotu: NIP/ PESEL, KRS/ CEDIG) nie podlegaja/ ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp. 

 

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

 

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

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w 

 imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/ pieczątki  

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

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

 

 

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

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w  

imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/ pieczątki 

 

 

 

 

UWAGA:  

1. Oświadczenie podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie 

składa każdy z uczestników oferty wspólnej w imieniu swojej firmy na osobnym druku. 

 



 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

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

( pieczęć Wykonawcy) 

Oświadczenie wykonawcy 

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                                                           

pn. ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych 

nieruchomości na terenie Gminy Rybno w okresie od 01.10.2017- 31.03.2020" 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego                       

w pkt V.1.2.1. lit a) i b) – 1.4 lit  a) -c) SIWZ. 

 

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

  

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

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli 

 w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/ pieczątki 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ 

WSPÓLNĄ ( konsorpcjum, spółka cywilna): ( wypełnić jeśli dotyczy) 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego                      

w pkt V.1.2.1. lit a) i b) - 1.4 li  a) c) …............... SIWZ. ( należy wskazać zakres, w którym każdy  

z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu) 

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

 

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

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/ pieczątki 



 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW  (wypełnić jeżeli dotyczy) 

 

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

przez Zamawiającego w pkt swiz, polegam na zasobach następującego/ ych podmiotu/ ów 

 

1. …............................. w zakresie warunku dotyczącego …............................................... 

2. …............................. w zakresie warunku dotyczącego …............................................... 

( wskazać podmiot i określić rodzaj udostępnianego zasobu, np. doświadczenie lub osoby 

skierowane do realizacji zamówienia). 

 

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

 

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

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w 

 imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/ pieczątki 

OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

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

 

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

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w 

 imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/ pieczątki 

 

UWAGA:  

1.Oświadczenie niniejsze podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. 

2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie 

składa każdy z uczestników oferty wspólnej w imieniu swojej firmy na osobnym druku,                         

w zakresie, w którym wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.



 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

WYKAZ USŁUG 

 

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................... 

 

Adres Wykonawcy ..........................................................................................................................  

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

 

W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie V.1.4 lit  a) 

SIWZ wykazujemy następujące usługi: 

 

Przedmiot usługi 

(opis zawierający co najmniej 

elementy wskazane w treści 

warunku w punkcie V.1.4  lit. 

a) SIWZ) 

Wartość brutto 

[zł] 
Data wykonania 

(data zakończenia) 

Podmiot, na 

rzecz którego 

usługi zostały 

wykonane 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

   

 

 

Załącznikiem do niniejszego wykazu są dowody określające, że ww. usługi zostały wykonane 

należycie. 
 

…………………., dnia ………………. 2017 r.
 

 

 

………………………………………………………………………………………
 

podpis osoby/osób uprawnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 6 do SIWZ  

WYKAZ POJAZDÓW  

DOSTĘPNYCH WYKONAWCY W CELU WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA 
na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu  

dotyczącego zdolności technicznej, określonego w punkcie V.1.4. lit. b) SIWZ 

 

 

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................... 

 

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

 

Adres Wykonawcy: ...................................................................................................................... 

 

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

 

 

Nr rejestracyjny pojazdu Marka/typ bądź nazwa 

pojazdu 
Informacje o rodzaju/ przeznaczeniu 

pojazdu, z uwzględnieniem wymagań 

określonych w punkcie V.1.4. lit b)  

SIWZ  

Podstawa 

dysponowania 

pojazdem przez 

Wykonawcę 

    

    

W imieniu Wykonawcy/ów potwierdzam, iż ww. sprzęt transportowy jest sprawny technicznie i spełnia wymagania 

określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych 

pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. nr 32 poz. 262 z 2003r. z późn. zmianami) i posiada ważne 

badania techniczne zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ubezpieczenie OC.  
 

 

.............................................                      ..................................................................                                   
(miejscowość, data)                                                   (podpis upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 7 do SIWZ  

 

 

Wykaz osób 

 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się spełnieniem warunku pkt V.1.4  lit. c) SIWZ.  

Funkcja pełniona 

przy realizacji 

zamówienia 

Imię i nazwisko Kwalifikacje 

zawodowe i 

uprawnienia 

Należy opisać w sposób 

jednoznacznie 

umożliwiający ocenę 

spełniania  wymagań 

określonych w punkcie 

V..1.4 lit. c) SIWZ 

Doświadczenie  

Należy wypełnić, jeżeli w 

formularzu ofertowym 

Wykonawca 

zadeklarował 

skierowanie do 

wykonywania 

zamówienia co najmniej 

2 osób posiadających 

doświadczenie 

punktowane zgodnie z 

opisem kryterium oceny 

ofert określonym w 

punkcie XIII.2 SIWZ  

Podstawa  

dysponowania 

osobami wskazanymi 

w wykazie 

Osoby posiadające 

niezbędne 

uprawnienia  do 

obsługi (co najmniej 2 

osoby spełniające 

wymagania określone 

w punkcie V.1.4 lit. c) 

SIWZ) 

 

 

 

 NIE DOTYCZY  

   

Osoby posiadające 

niezbędne 

uprawnienia do 

prowadzenia 

samochodów 

ciężarowych o masie 

powyżej 3,5 tony 

(co najmniej 2 osoby 

spełniające wymagania 

określone w punkcie 

V.1.4 lit. c) SIWZ) 

 

 

 

   

 

 

 

   

    

 

W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów Wykonawca zobowiązany 

jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów – załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

Data:.................................. 

 

 

 

--------------------------------------------------       
 Imiona i nazwiska osób uprawnionych         

 reprezentowania Wykonawcy                                                        ..............................................                                              
                                                                                                                      Podpisy osób uprawnionych 

            do reprezentowania Wykonawcy



 

Załącznik nr 8 do  SIWZ 
……………………………………. 

nazwa i adres podmiotu  

udostępniającego zasoby 

 

Zobowiązanie innego podmiotu*  

do oddania do dyspozycji Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia o nazwie: 

„Odbiór  i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Rybno w okresie                   

od 01.10.2017-30.03.2020  ” 

 

W związku z ubieganiem się Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie 

............................................................................................................................................................. 
(nazwa Wykonawcy / siedziba) 

 

................................................................................................................................................................ 
(nazwa Wykonawcy / siedziba) 

 

o udzielenie ww. zamówienia publicznego zobowiązuję/zobowiązujemy się do oddania do 

dyspozycji  

ww. Wykonawcy/Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o zamówienie na czas realizacji 

niniejszego zamówienia następujących zasobów: 

 

Zakres dostępnych Wykonawcy/Wykonawcom zasobów: …………………………………………… 

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

 

Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego ………………………………………………………………………………………… 

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

 

na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, celem wykazania 

spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie ………………….….. SIWZ. 

 

Jednocześnie zobowiązuję się do uczestnictwa w realizacji przedmiotu zamówienia w charakterze 

podwykonawcy.  

Realizował będę następujące części zamówienia**: …………………………...………………….. 

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

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

……………., dnia ………………. 2017 r.
 

………………………………………………………………… 

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń   

 woli w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby 

 

* niniejszy dokument składany jest tylko w przypadku korzystania przez Wykonawcę z zasobów 

innego podmiotu; 
** należy wskazać w szczególności części zamówienia, które mają związek ze spełnianiem warunku 

udziału w postępowaniu dot. posiadanego doświadczenia. 

 



 

Załącznik nr 9 do  SIWZ 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

 

Nazwa  ( firma) ................................................................................................................................. 

Adres...................................................................................................................................................... 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

„Odbiór  i zagospodarowanie odpadów  komunalnych na terenie gminy Rybno w okresie od 

01.10.2017-31.03.2020.”, oświadczam, co następuje: 

 

1) że, brak jest wobec Wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne
1
;  

2) że, brak jest orzeczenia wobec Wykonawcy, tytułem środka zapobiegawczego, zakazu ubiegania 

się  o zamówienia publiczne; 

3) że, Wykonawca  nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa                           

w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 716). 

 

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

                                                 
1
  W  przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 



 

Załącznik nr 10 do SIWZ 
…………………………………….. 

(pieczęć wykonawcy) 

 

 

 

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: 

oświadczamy, że: „Odbiór  i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy 

Rybno w okresie  od 01.10.2017-31.03.2020” 

  

1) należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.                                 

o ochronie konkurencji i konsumentów (t j.: Dz. U. z 2015r. poz. 184 z późn. zm.) z następującymi 

Wykonawcami, którzy złożyli oferty w ww. postępowaniu: 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1.   

2.   

3.   

…   

 

Jednocześnie wykazujemy, że istniejące pomiędzy naszą firmą a wskazanymi Wykonawcami 

powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie niniejszego 

zamówienia z następujących powodów: 

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

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

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

 

 

………………………………. 

(miejscowość, data) 

        

        

 ……….…………………………………………… 

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania 

Wykonawcy 
_________________________________________________________________________ 

 

2) nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ww. ustawy z żadnym z  Wykonawców, 

którzy złożyli oferty w ww. postępowaniu. 

 

………………………………. 

(miejscowość, data) 

       

 .…………………………………………… 

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania 

Wykonawcy 

* należy wypełnić punkt 1 albo punkt 2



 

Załącznik Nr 11 do SIWZ 

 

……………………………………     ……………………., dnia .……………. 

(Imię i nazwisko lub nazwa Wykonawcy      (miejscowość) 

składającego ofertę) 

 

…………………………………………… 

(PESEL/NIP) 

 

………………………………………… 

(dokładny adres lub siedziba Wykonawcy) 

 

………………………………………..  

(tel. Kontaktowy)                                                                                                          Gmina Rybno  

 

 

WYKAZ INSTALACJI, DO KTÓRYCH BĘDĄ PRZEKAZYWANE ODPADY 

KOMUNALNE ODEBRANE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH 

ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY ZGODNIE Z ART.6d UST.4 PKT 5 USTAWY Z DNIA                

13 WRZEŚNIA 1996 R. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH 

(Dz.U. z 2017 r. poz.1289 .) 

 

Dokument pn. Wykaz instalacji, do których będą przekazywane odpady komunalne odebrane 

od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zgodnie z art.6d ust.4 pkt 5 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                           

(Dz.U. z 2017r.  poz.1289.) w przypadku jego niezłożenia, nie podlega uzupełnieniu na 

podstawie art. 26 ust. 3 Pzp. Oferta wykonawcy, który nie złoży tego dokumentu podlegać 

będzie odrzuceniu na podstawie art. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp – jej treść nie odpowiada treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. 
 

Lp. Nazwa zarządzającego  Rodzaj i adres instalacji 

   

   

   

 

             

..........................dnia............................. 

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

               (pieczątka i podpis upełnomocnionego 

                        przedstawiciela Wykonawcy)* 

 

 

 

* osoby figurującej lub osób figurujących  w rejestrach  uprawnionych do zaciągania zobowiązań  

w imieniu Wykonawcy lub  we właściwym  upoważnieniu. 

 
 



 

Załącznik nr 12 do SIWZ 
 

ZASTRZEŻENIE 

nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  

 

 

Nazwa Wykonawcy:* ................................................................................................................ 

Adres Wykonawcy:* .................................................................................................................. 

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

Niniejszym zastrzegam, aby następujące informacje nie były udostępniane: 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6 

 

Uzasadnienie zastrzeżenia: 
…………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

 

 

……….……………., dnia ………………. 2017 r. 
 

…………………………………………………………………………… 

       (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń  

   woli w imieniu Wykonawcy) 

 

* w przypadku składania oferty wspólnej wymagane jest podanie nazw i adresów wszystkich podmiotów 

składających ofertę wspólną, chyba że zastrzeżenie dotyczy informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa wyłącznie jednego z Wykonawców składających ofertę wspólnie. 


