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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Gmina Jastków 

Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3 

21-002 Jastków  

woj. lubelskie  

tel./fax 81 50-20-143/144 

e-mail: przetargi@jastkow.pl  

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)  
Podstawa prawna: art.10 ust.1, art.39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Kod Słownika Zamówień CPV:  
90000000-7 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi     
                    ekologiczne 
 
Część 1 
 
Przedmiotem zamówienia jest załadunek, wywóz i zagospodarowanie odwodnionych 
częściowo higenizowanych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Snopkowie  
 
Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji następujących zadań; 
-  podstawienia kontenera na osady, załadunku kontenera z osadem na środki transportowe  
- gospodarowania przedmiotowymi osadami przez co rozumie się  wywóz mas osadowych poza 
teren oczyszczalni, a następnie ich przetworzenie ( z wyłączeniem zagospodarowania osadów w 
gruncie)  z zachowaniem wymogów określonych przepisami: 
  1) ustawy z dnia 14.12.2012r.r. o odpadach (Dz.U. 2016. 1987 ze zm.) 

2) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 06.02.2015r. w sprawie komunalnych osadów 
ściekowych (Dz.U. z 2015r., poz. 257).  

  3) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2017. 519 j.t.) 
Wybrany w drodze przetargu Wykonawca, posiadający wymagane przepisami prawa zezwolenie na 
prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów, zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o 
odpadach staje się posiadaczem odpadów z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z przepisów 
w/w ustawy w tym zakresie, a w szczególności przejmuje odpowiedzialność  za dalsze 
postępowanie  z osadami od momentu załadunku osadów na terenie oczyszczalni ścieków w 
Snopkowie.  
Wykonawca nie może powierzyć zamówienia podwykonawcom, ze względu na specyfikę 
przedmiotu zamówienia w następującym zakresie: 

1) prowadzenie działalności w zakresie  przetwarzania odpadów, w tym komunalnych osadów 
ściekowych o kodzie 19 08 05, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 14.12.2012r. o 
odpadach, 

2) prowadzenie działalności w zakresie transportu osadów ściekowych. 
 
Przedmiotowy osad pochodzi z procesów oczyszczania ścieków w Oczyszczalni w Snopkowie. 
Osad poddany jest biologicznej stabilizacji tlenowej oraz odwodnieniu na prasie. 
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Kod odpadu  19 08 05 ( ustabilizowane komunalne osady ściekowe). 
Przewidywana ilość wytworzonego odwodnionego osadu w okresie objętym zamówieniem – ok. 
100 Mg  
Przewidywana ilość odwodnionego osadu do odbioru przez Wykonawcę  - ok. 100 Mg  
Przewidywana ilość odbioru osadu w okresie 1 miesiąca uśredniona -  ok.  75 Mg 
Zawartość suchej masy:                                                     - ok. 16 % 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości wywożonych osadów oraz okresów  odbioru 
z przyczyn spowodowanych przestojami i awariami.  
Osady poddawane są badaniom z częstotliwością i w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem  
Ministra Środowiska z dnia 06.02.2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych  (Dz.U. z 
2015r., poz. 257).  
 

Załadunek i odbiór osadu prowadzony będzie w zależności od potrzeb ok. 7 razy w ciągu miesiąca. 
Poprzedzi go trwający ok. 2 doby proces odwodnienia na prasie. Osad będzie w procesie ciągłym 
transportowany taśmociągiem do podstawionego kontenera. Wylot taśmociągu zlokalizowany jest 
na wys. ok. 2,5 m nad poziomem terenu.       
Rozliczenie płatności za odebrany osad odbywać się będzie na podstawie objętości urządzenia 
służącego do jego okresowego gromadzenia.  
Zamawiający nie dopuszcza sposobów   odzysku odpadów wyszczególnionych w art. 96 ust. 1, 
pkt 1,2 i 3 ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach., 
Wykonawca będzie zobowiązany: 
- zapewnić kontener do okresowego magazynowania osadu, załadować na środki transportu oraz  
przetransportować przedmiotowy osad z terenu oczyszczalni do miejsca jego zagospodarowania.  
- przyjąć odpowiedzialność za dalszy sposób postępowania z przedmiotowymi osadami zgodnie z 
przedstawionym sposobem i miejscem ich zagospodarowania oraz ponieść wszelkie konsekwencje 
prawne i finansowe  z tym związane, 
- rozliczać ilość wywożonych osadów: 
Przekazać Zamawiającemu każdorazowo po zakończeniu miesiąca  kalendarzowego Karty 
Przekazania Odpadu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 12.12.2014r. w sprawie 
wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014r., poz. 1973).  
Przed przystąpieniem do prasowania osadu Zamawiający zobowiązany jest powiadomić 
Wykonawcę, co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia prasowania i 
wywozu osadów.                                    
 
Zamawiający zastrzega zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych, że osoby wykonujące następuję czynności:  
- kierowca-operator 
powinny być zatrudnione po stronie wykonawcy (lub podwykonawcy) na podstawie umowy o 
pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia jak i uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli 
spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych oraz sankcji z tytułu ich nie spełnienia regulują zapisy umowy 
będącej integralną częścią SIWZ. 
 
Część 2 
 
Usługa wywozu do instalacji regionalnej niesegregowanych odpadów komunalnych kod 20 03 
01 gromadzonych w pojemnikach 120 l pochodzących ze świetlic wiejskich w miejscowości 
Ługów i Moszna Wieś oraz komunalnej oczyszczalni ścieków w Snopkowie. 
  
Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych – kod 20 
03 01 w rozumieniu art. 3   ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016r. 1987 
ze zm.) pochodzących ze świetlic wiejskich w miejscowości Ługów i Moszna Wieś oraz 
komunalnej oczyszczalni ścieków w Snopkowie  
Miejsce deponowania odpadów –  zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r.  o 



utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2017r. poz. 1289.tj), ustawy z dnia 14 
grudnia 2012r. o odpadach ( tj. Dz.U. 2016r. poz.1987 ze zm.) oraz zapisami  Planu Gospodarki 
Odpadami Dla Województwa Lubelskiego 2017 stanowiącego załącznik do uchwały Nr 
XXIV/396/2012 Sejmiku Województwa  z dnia 30 lipca 2012r. -    do instalacji regionalnej 
przetwarzania odpadów komunalnych – wskazanej w w/w planie południowo - zachodniego 
regionu gospodarki odpadami lub do instalacji zastępczej, gdy nie jest możliwe przekazanie 
odpadów do instalacji regionalnej. 
 
Odpady pochodzące ze świetlicy wiejskiej w Ługowie 70 – będą gromadzone w czterech 
pojemnikach 120 l, ze świetlicy wiejskiej w Mosznie Wsi działka nr 75 – w dwóch pojemnikach 
120 l, z kolei odpady pochodzące z oczyszczalni ścieków w Snopkowie w jednym pojemniku 120l. 
 
Szacunkowa pojemników przewidziana do opróżnienia w okresie trwania zamówienia; 
-  pojemnik 120 l przy świetlicy wiejskiej w Ługowie – ok. 10 szt. 
-  pojemnik 120 l przy świetlicy wiejskiej w Mosznie wsi  – ok. 4 szt. 
-  pojemnik 120 l na terenie oczyszczalni ścieków w Snopkowie – ok.  2 szt. 
 
Pojemniki stanowią własność Zamawiającego. 
 
Zamawiający zastrzega zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych, że osoby wykonujące następuję czynności:  
- kierowca-operator 
powinny być zatrudnione po stronie wykonawcy (lub podwykonawcy) na podstawie umowy o 
pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia jak i uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli 
spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych oraz sankcji z tytułu ich nie spełnienia regulują zapisy umowy 
będącej integralną częścią SIWZ. 
 
IV. TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA 

 
Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.12.2017r. 
 
V.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. 
 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 
 
1. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania: 

a) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania wg wzoru określonego 
w zał. nr 2 do SIWZ 

b) wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia zgodnie z art. 86 ust. 5  ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informacji z otwarcia ofert, mają 

obowiązek przekazania zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oryginału 

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 cyt. ustawy.  Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi zał. nr 3 do SIWZ. 

 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

-   wymagany w pkt. 1a i 1b dokument winien złożyć każdy wykonawca 

 



VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z    

        WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB     

        DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO        

        POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 
1. Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –    
    Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub  
    przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o  
    świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219). 
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się  
     numerem sprawy określonym w SIWZ. 
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę w  
    formie pisemnej należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego (w rozumieniu ustawy z  
    dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe), posłańca lub osobiście na adres: Urząd Gminy  
    Jastków,  Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3  21-002 Jastków (sekretariat – pok. Nr 18) 
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę należy 
    kierować: drogą elektroniczną na adres: przetargi@jastkow.pl, faksem na numer: 81 50-20-144 
5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pośrednictwem    
    faksu lub przy użyciu środków elektronicznych wymagają na żądanie każdej ze stron,  
    niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. W przypadku niepotwierdzenia przez  
    Wykonawcę faktu otrzymania przekazanych przez Zamawiającego zawiadomień, oświadczeń  
    wniosków lub informacji, Zamawiający uzna, że dotarły one do Wykonawcy w dniu i godzinie   
     ich nadania i były czytelne. 
6. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 

 w zakresie przedmiotu zamówienia: Anna Uhruska       

 w zakresie formalno-prawnym: Tomasz Choma   

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 
Nie dotyczy. 

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

1.  Ofertę należy sporządzić pismem czytelnym, w języku polskim, w jednym egzemplarzu. 

2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w niniejszej specyfikacji, wg 

     załączonych formularzy oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty.  
3.  Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  
     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. 

4. Dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do  

    występowania w imieniu wykonawcy, a w przypadku składania oferty wspólnej – przez  

    pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

5. Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik wykonawcy lub wykonawców należy dołączyć do oferty  

    stosowne pełnomocnictwa w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii, z którego  

    jednoznacznie wynika, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do  

    reprezentowania wykonawcy lub wykonawców. 

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 



7. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej. 

8. Zaleca się ponumerowanie wszystkich stron oraz zszycie całości oferty . 

9.  Zamawiający prosi o nie umieszczanie oferty w twardych okładkach oraz nie bindowanie  

     grzbietu oferty gdyż utrudnia to późniejszą archiwizację. 

10.W przypadku przedstawienia przez wykonawcę nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej  

     prawdziwości kserokopii dokumentu, zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub  

     notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.  

11. Załączone przez zamawiającego wzory formularzy mogą być przez wykonawców  

      modyfikowane pod warunkiem, że ich treść będzie zgodna z zapisami ustawy z dnia 29  

      stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i będzie odpowiadać treścią formularzom  

      zamawiającego. 

12.Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie w jednym egzemplarzu  

     (nie ma wymogu składania oferty w dwóch kopertach) 

 
Koperta powinna być zaadresowana na adres: 
Urząd Gminy Jastków, 21-002 Jastków, Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3, oraz oznakowana: 
 

OFERTA PRZETARG NIEOGRANICZONY 
Wywóz odpadów i osadów ściekowych. Nie otwierać przed  23.11.2017r. godz. 10:00 
 
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Jastków, 21-002 Jastków, Panieńszczyzna  
ul. Chmielowa 3, pokój nr 18 (sekretariat) do dnia 23.11.2017r.  godz. 10:00 
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2017r. godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego – w 
Urzędzie Gminy Jastków, 21-002 Jastków, Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3, pokój nr 2a (parter) 
 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  
 
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe brutto oraz cenę brutto za całą część.  
Cena brutto zawiera cenę netto i wartość podatku VAT.  

XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ         

            PROWADZONE  ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą w walutach obcych. 

Rozliczenia będą prowadzone w PLN. 

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ  
              PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH  KRYTERIÓW I  
                     SPOSOBU OCENY OFERT 
 

 

 

 



 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
 

Nr Nazwa kryterium Waga % Sposób punktowania 

1 Cena  60 
Liczba punktów = (cena najniższa 

zaproponowana w ofertach / cena badanej oferty) 
x 60 punktów 

2 

Dysponowanie 
pojazdami do 

świadczenia usługi 
o określonej 

normie emisji 
spalin 

40 

Dysponowanie pojazdami o normie emisji spalin 
EURO 6 – 40pkt 

Dysponowanie pojazdami o normie emisji spalin 
EURO 5 – 30pkt 

 
2. W przypadku nie dysponowania przez Wykonawcę pojazdami o normie emisji spalin EURO 5 i 

EURO 6 Wykonawca otrzyma 0 pkt. Także przy braku wpisu w formularzu ofertowym 
Wykonawca otrzyma w tym kryterium 0 pkt. 

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska w sumie najwyższą liczbę 
punktów. 

 
XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ     
            DOPEŁNIONE  PO WYBORZE    OFERTY    W    CELU   ZAWARCIA    UMOWY   W     
              SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
Część 1 
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest: 

1. Podpisać umowę zgodną ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z 
załącznikami oraz złożoną ofertą.  

2. Przedłożyć aktualną decyzję odpowiedniego organu, zezwalającą na prowadzenie 
działalności  w zakresie przetwarzania odpadów, w tym komunalnych osadów  ściekowych 
o kodzie 19 08 05 zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach,   

3. Przedstawić aktualną decyzję zezwalającą na transport osadów ściekowych,  
4. Przedstawić informację o miejscu wykorzystania przedmiotowych osadów z 

uwzględnieniem art. 20  Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach, 
5. Przedstawić informację o sposobie gospodarowania przedmiotowymi osadami. 

W/w dokumenty muszą posiadać termin ważności obejmujący cały okres realizacji 
zamówienia. W przypadku, gdy ważność w/w dokumentów wygasa w trakcie realizacji 
zamówienia, Wykonawca zobowiązany do złożenia we właściwym czasie wniosku o 
przedłużenie ważności zezwolenia ( decyzji) i uzyskanie stosownego nowego, 
prawomocnego zezwolenia ( decyzji) tak, aby zapewnić ciągłość ważności w/w 
dokumentów, a tym samym zapewnić ciągłość realizacji zamówienia. Brak stosownych 
zezwoleń na etapie realizacji umowy będzie skutkował odstąpieniem od umowy zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w projekcie umowy. 

6. Przedstawienie kart pojazdów/dowodów rejestracyjnych pojazdów przeznaczonych do 
świadczenia usługi potwierdzających spełnienie normy emisji spalin zgodnie ze złożoną 
ofertą. 

 
Część 2 
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest: 

1. Podpisać umowę zgodną ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z 
załącznikami oraz złożoną ofertą.  

2. Przedstawić uprawnienia do wykonywania przedmiotowej działalności tj. zezwolenia na 
transport odpadów będących przedmiotem przetargu oraz aktualny wpis do rejestru 



działalności regulowanej w zakresie odbierania  odpadów komunalnych  od właścicieli 
nieruchomości zlokalizowanych na terenie gm. Jastków. 

3. Przedstawienie kart pojazdów/dowodów rejestracyjnych pojazdów przeznaczonych do 
świadczenia usługi potwierdzających spełnienie normy emisji spalin zgodnie ze złożoną 
ofertą. 
 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA     
                 UMOWY 
 
Nie dotyczy 

 
XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA,  KTÓRE ZOSTANĄ  
           WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE  
           ZAMÓWIENIA    PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR  
           UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY  
           ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA  
           TAKICH WARUNKACH 
 
Do specyfikacji dołączony jest wzór umowy stanowiący jej integralną część.  

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH     
             WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

Środki ochrony prawnej stosuje się zgodnie z działem VI  - Środki Ochrony Prawnej ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) 

XIX. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH 
 
1.  Zamówienie  podzielone jest na części.  
2.  Wykonawcy mogą jednocześnie składać oferty na wszystkie części.  
3.  Na każdą z części będzie zawarta odrębna umowa. 

XX.    ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH 

XXI.   ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ 

XXI.    ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE PRZEPROWADZENIA AUKCJI  
            ELEKTRONICZNEJ. 
 
XXII.   ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W  
             POSTĘPOWANIU. 

XXIII. SPRAWY NIEUREGULOWANE NINIJESZĄ SIWZ REGULUJĄ PRZEPISY     
             PRAWA, A W SZCZEGÓLNOŚCI USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ  
             PUBLICZNYCH I KODEKS CYWILNY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 
 
(pieczęć firmowa) 

 
OFERTA PRZETARGOWA 

 
Wywóz odpadów i osadów ściekowych 

 
Nazwa wykonawcy: …………………..……………………………………………………………... 
 
Adres: ………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefon / Fax : ………………………………………E-mail: …………..…………………………… 
 
Cześć 1 
 

 
L.p. 

Rodzaj usługi Ilość Cena brutto  
za 1 Mg 

Wartość brutto 

1 Załadunek, wywóz i zagospodarowanie            
1 Mg osadu 
 

100    

 
RAZEM brutto 

 
 

 
Cena oferty brutto: ………………… w tym podatek VAT ……………………….. 
 
Norma emisji spalin samochodów świadczących usługi: EURO  …………… 
 
Część 2 
 

 
L.p. 

Rodzaj usługi Ilość Cena brutto  
za pojemnik 

Wartość brutto 

1 Wywóz oraz zdeponowanie do  instalacji 
regionalnej niesegregowanych odpadów 
komunalnych o kodzie 20 03 01 w 
pojemnikach 120 l. 

16    

 
RAZEM brutto 

 
 

 
Cena oferty brutto: ………………… w tym podatek VAT ……………………….. 
 
Norma emisji spalin samochodów świadczących usługi: EURO  …………… 
 
 
 

Zamówieniem wykonamy:               własnymi siłami / przy udziale podwykonawcy 

 

 
W trybie podwykonawstwa zlecimy (wskazać zakres i podwykonawcę) : 

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

…………………………                                                                  …………………………………………………………….. 
(data)                                                                                                   (upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 

 

                
                                                           

 niepotrzebne skreślić (w przypadku braku skreślenia przyjmuje się wykonanie zamówienia własnymi siłami ) 



   Załącznik nr 2   
 

 
 

Zamawiający: 
Gmina Jastków 
Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3 
21-002 Jastków 

Wykonawca: 
 
……………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………….. 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 
 NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
 
 
……………………………………………………………………………. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
 
 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn. Wywóz odpadów i osadów 
ściekowych. prowadzonego przez Gminę Jastków, oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp. 

 

 

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

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

(podpis) 

 

 

 

 

 



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

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 

Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

      

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

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

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

 
Zamawiający: 
Gmina Jastków 
Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3 
21-002 Jastków 

Wykonawca: 
 
……………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………….. 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 
 NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
 
 
……………………………………………………………………………. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
 
 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA /  

GRUPA KAPITAŁOWA 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn. Wywóz odpadów i osadów 
ściekowych prowadzonego przez Gminę Jastków, oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

□ * nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.   

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 23 

ustawy Pzp. 

 

 

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

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

(podpis) 

 

 



 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

□ * należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp  z 

wykonawcami, którzy złożyli oferty w ww. postępowaniu 

 

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

art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.  Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 

podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp przedkładam następujące środki dowodowe wskazujące na 

brak podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania: 

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

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

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

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

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

 

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

      

* zakreślić właściwe 

 

 

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) 

 

 

                     
 


