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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 2019 poz.1843) 
Podstawa prawna: art.10 ust.1, art.39-46  z zastosowaniem art. 24aa  ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz.1843) 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Kod Słownika Zamówień CPV:  
90000000-7 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi     
                    ekologiczne 
 
Przedmiotem zamówienia jest załadunek, wywóz i zagospodarowanie odwodnionych 

częściowo higienizowanych 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: 

 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992), 

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

 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j Dz. U. z 2018 r., poz. 799). 
- 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. 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.  
- rozliczać ilość wywożonych osadów: Przekazać Zamawiającemu każdorazowo po zakończeniu 
miesiąca  kalendarzowego Karty Przekazania Odpadu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z 12.12.2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji 
odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973).  
 

mailto:przetargi@jastkow.pl


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 na Oczyszczalni w Snopkowie. 
Osad poddany jest biologicznej stabilizacji tlenowej oraz odwodnieniu na prasie. 
Kod odpadu  19 08 05 ( ustabilizowane komunalne osady ściekowe). 
Przewidywana ilość wytworzonego odwodnionego osadu w okresie objętym zamówieniem – ok. 
1000 Mg  
Przewidywana ilość odwodnionego osadu do odbioru przez Wykonawcę  - ok. 1000 Mg  
Przewidywana ilość odbioru osadu w okresie 1 miesiąca uśredniona -  ok.  83,33 Mg 
Zawartość suchej masy - ok. 16 % 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości wywożonych osadów oraz okresów  odbioru  
z przyczyn spowodowanych przestojami, awariami, a przede wszystkim braku możliwości 
precyzyjnego określenia ilości i okresów odbioru osadu przez miejscowych rolników                       
z  przeznaczeniem na rolnicze wykorzystanie. 
 

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.  

Przed przystąpieniem do prasowania osadu Zamawiający zobowiązany jest powiadomić 
Wykonawcę, co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia prasowania                            
i wywozu osadów.                                    
 
Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych zastrzega, że osoby wykonujące następuję czynności:  
- kierowca-operator 

powinny być zatrudnione po stronie Wykonawcy 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 dnia 31.12.2020r. 
 

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) wykonawca 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, ma 

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: 

-   wymagane w pkt. 1a i 1b oświadczenie 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. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora 
    pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe , 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  

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz  
    informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w  
    rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze    
    stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
3. W przypadku składania przez wykonawcę oświadczeń z art. 25a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  
    Prawo zamówień publicznych informacji, uzupełnień czy poprawy zamawiający dopuszcza ich  
    złożenie jedynie w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza w takim przypadku złożenia  
    oświadczenia/ oświadczeń z art. 25a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień  
    publicznych  poprzez środki komunikacji elektronicznej. 
4. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 

l.  W zakresie przedmiotu zamówienia: Emilia Komsta          
2. W zakresie formalno-prawnym: Tomasz Choma   

5. W korespondencji kierowanej do zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się w tytule 

     numerem sprawy określonym w SIWZ. 

 
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 pisemnie, w języku polskim, w jednym egzemplarzu – zamawiający nie   
    dopuszcza możliwości składania oferty poprzez środki komunikacji elektronicznej.  
2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w niniejszej specyfikacji, wg 



    załączonych formularzy oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty lub oświadczenia.  
3. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju  
    z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od  
    wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (ze zmianami), składane są 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 lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.  
4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii  
     oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 
5.Dokumenty lub oświadczenia  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. 
6. 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. 
7. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na  
    język polski. 
8. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej. 
9. Zaleca się ponumerowanie wszystkich stron oraz zszycie całości oferty przy czym  
    zamawiający prosi o nie umieszczanie oferty w twardych okładkach oraz nie  

    bindowanie grzbietu oferty gdyż utrudnia to późniejszą archiwizację. 
10. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii       
      dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia  
     26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od  
     wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (ze zmianami), wyłącznie wtedy,  
     gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 
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 

Załadunek, wywóz i zagospodarowanie odwodnionych częściowo higienizowanych osadów 

ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Snopkowie . Nie otwierać przed 10.01.2020r. godz. 9:15 

 
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Jastków, 21-002 Jastków, Panieńszczyzna  
ul. Chmielowa 3, pokój nr 21 (sekretariat) do dnia 10.01.2020r. godz. 9:00 
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  10.01.2020r. godz. 9:15 w siedzibie zamawiającego – w Urzędzie 
Gminy Jastków, 21-002 Jastków, Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3, pokój nr 20 (sala 
konferencyjna) 
 
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 całe zadanie.  
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 niepodlegających 
odrzuceniu/ 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 – 35pkt 

Dysponowanie pojazdami o normie emisji spalin 
EURO 4 – 30pkt 

 
2. W przypadku nie dysponowania przez Wykonawcę pojazdami o normie emisji spalin EURO 4, 

EURO 5, EURO 6 Wykonawca otrzyma 0 pkt. Także przy braku wpisu o pojazdach 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 
 

1.  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest podpisać umowę zgodną ze     
     Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą.  
2.  Przed podpisaniem umowy wykonawca jest zobowiązany: 

 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 14.12.2012 r. o odpadach,   

 przedstawić aktualną decyzję zezwalającą na transport osadów ściekowych,  
 przedstawić informację o miejscu wykorzystania przedmiotowych osadów z uwzględnieniem 

art. 20  Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, 

 przedstawić informację o sposobie gospodarowania przedmiotowymi osadami, 
 
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 2019 poz.1843) 

XIX. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO O PRZETWARZANIU DANYCH     
            OSOBOWYCH W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE  
            ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 
„RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Jastków Panieńszczyzna,  
ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków tel. 81 502-04-25 

 inspektorem ochrony danych osobowych w jest Sekretarz Gminy Pan Andrzej Krak  
Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3 21-002 Jastków, pokój nr 18 B tel. 81 502-01-41 e-mail 
andrzej.krak@jastkow.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego /jak w tytule/ 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz.1843), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do przeprowadzenia 
postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego, a w stosunku do danych osobowych 
wskazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - przez okres trwania umowy o 
zamówienie, ale nie krócej niż 4 lata, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z 
umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentów 
wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych 
Administratora Danych. 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 



− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

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

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
______________________ 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi 
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

XX. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 
Zamówienie nie jest podzielone na części. 

XXI.    ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH 

XXII.   ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ 

XXIII. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE PRZEPROWADZENIA AUKCJI  
            ELEKTRONICZNEJ. 
 

XXIV. 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 
 

Załadunek, wywóz i zagospodarowanie odwodnionych częściowo higienizowanych osadów 

ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Snopkowie  

 

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

 
 

L.p. 

Rodzaj usługi Ilość Cena brutto  

za 1 Mg  

1 Załadunek, wywóz i zagospodarowanie            

osadu 

 

1000 Mg  

 
Cena oferty brutto za całość zamówienia: …………… w tym podatek VAT (8%) .…….. 

 

Norma emisji spalin samochodów świadczących usługi: EURO  ……………                                                                                     
 

Zamówienie wykonamy:   własnymi siłami / przy udziale podwykonawcy  
 
W trybie podwykonawstwa zlecimy (wskazać zakres prac i podwykonawcę, któremu wykonawca 
zamierza zlecić prace) : 
……………………………………………………………………………………………. …………. 
 
Czy wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą** ?:   TAK  /  NIE *  

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).) wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. POUCZENIE: W  przypadku gdy wykonawca nie przekazuje 

danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawcy nie składa (należy 

usunąć lub przekreślić niniejsze oświadczenie). 

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

(data)                                                                                                   (upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 

 
 
 

 

                                                                 
* niepotrzebne skreślić lub właściwe podkreślić (w przypadku braku skreślenia lub podkreślenia w zakresie podwykonawstwa 

przyjmuje się wykonanie zamówienia własnymi siłami ) 

 
** Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub suma bilansowa nie 
przekracza 10 mln EUR. Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obró t nie 
przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR. 



Załącznik nr 2   
              

Wykonawca: 

 
………………………………………………… 

 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres) 

Zamawiający: 

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

 
 

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. Załadunek, wywóz i 
zagospodarowanie odwodnionych częściowo higienizowanych osadów ściekowych z 

Oczyszczalni Ścieków w Snopkowie  prowadzonego przez Gminę Jastków, oświadczam, co 
następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY (wypełnić właściwe): 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1  
pkt 12-22 ustawy Pzp. 
 

 

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

(upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 
 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 
Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………….…….. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.   …………………………………………                                                                                                           
(upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 

      

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

(upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

 

Wykonawca: 
 
………………………………………………… 

 

………………………………………………… 
 

………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres) 

Zamawiający: 
 

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

 

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. Załadunek, wywóz i 

zagospodarowanie odwodnionych częściowo higienizowanych osadów ściekowych z 
Oczyszczalni Ścieków w Snopkowie  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.  

  

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

(upoważniony przedstawiciel 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 (należy podać nazwy i adresy siedzib) 
 
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.  

  

 

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

(upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 
* 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.  

  

 

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

(upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 
 

 
 

 



 

Załącznik nr 4   
UMOWA NR  

 
zawarta w dniu ……………. pomiędzy Gminą Jastków, z siedzibą w Panieńszczyźnie ul. 
Chmielowa 3, 21-002 Jastków, reprezentowaną przez Wójta Gminy Jastków – Teresę Kot przy 
kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Małgorzaty Kamińskiej 
zwaną w dalszym ciągu umowy „ZAMAWIAJĄCYM” 
a 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
zwanym w treści umowy „WYKONAWCĄ”, o następującej treści: 
 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania świadczenia na rzecz 
Zamawiającego następujących usług: usługi załadunku, wywozu i zagospodarowania odpadów o 
kodzie 19 08 05 odwodnionych częściowo higienizowanych osadów ściekowych w rozumieniu art. 
3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 992). 
2. Odpady będą wywożone z oczyszczalni ścieków w miejscowości Snopków, której Zamawiający 
jest Właścicielem, na zgłoszenie telefoniczne lub faxem.  
 

§ 2 
1. 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. Kontener stanowi własność 
Wykonawcy. 
2. Przewidywana miesięczna ilość osadu do wywiezienia - ok. 83,33 Mg 
3. Szacunkowa ilość osadu przewidywana do wywiezienia w okresie trwania zamówienia - ok. 
1000 Mg 
4. Na 3 dni przed wywozem odpadów Zamawiający poinformuje Wykonawcę faxem lub 
telefonicznie o potrzebie wykonania usługi.  
5. Ilość wywiezionego osadu będzie ustalana na podstawie objętości urządzenia do jego 
okresowego magazynowania (kontenera). 
 

§ 3 

1. Wynagrodzenie  za załadunek, wywóz i zagospodarowanie osadu (kod – 19 08 05 ) uzależniona 
jest od ilości wywiezionego osadu i wynosi  - brutto ……………………. PLN / za 1 Mg( słownie: 
………………), przy czym całkowita wartość zamówienia nie przekroczy kwoty wynikającej z 
oferty tj. ………………. . 
2. W przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT, cena świadczenia usługi ulega 
automatycznie zmianie z dniem wejścia w życie odpowiednich przepisów, poprzez doliczenie do 
kwoty netto nowej stawki podatku VAT. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do umowy na co 
strony niniejszym wyrażają zgodę. 
 

§ 4 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, będzie realizowane przez Zamawiającego 
w okresach miesięcznych na podstawie faktur w terminie 14 dni od otrzymania faktury, na 
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 
2. Potwierdzenie wykonania usługi wywozu i przetworzenia odpadów o kodzie 19 08 05 
Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć w formie miesięcznej karty przekazania odpadu. 
 

§ 5 

1. Przy wykonywaniu usługi Wykonawca zobowiązany jest do zachowania należytej staranności. 
2. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć na czas wywozu i zagospodarowania całość 



transportu osadów. 
3. Wykonawca posiada wymagane prawem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
przetwarzania odpadów ( z wyszczególnieniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych 
o kodzie 19 08 05) w ilości gwarantującej wykonanie zamówienia. 
4. Wykonawca posiada zezwolenie na transport odpadów do miejsca wykorzystania z 
uwzględnieniem osadów ściekowych o kodzie 19 08 05. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się 
wykorzystywać pojazdy do świadczenia usługi o normie emisji spalin podanej w ofercie. 
5. Wykonawca oświadcza, że przejmuje pełną odpowiedzialność za postępowanie z 
przedmiotowymi osadami, zgodnie z przedstawionym sposobem i miejscem ich zagospodarowania 
oraz wszelkie konsekwencje prawne i finansowe z tym związane od momentu załadunku osadów na 
środki transportowe w miejscu odbioru osadów na terenie oczyszczalni. 
6. Wykonawca odpowiada zarówno w stosunku do Zamawiającego, jak i osób trzecich za szkody 
wynikłe w związku ze świadczoną usługą. 
7. Zamawiający nie dopuszcza  sposobów odzysku osadów wyszczególnionych w art. 96 ust.1 pkt. 
1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 992). 
8. Obowiązkiem Wykonawcy jest zatrudnianie przy realizacji zamówienia, na podstawie umowy o 
pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, co najmniej przez 
okres realizacji zamówienia, osób wykonujących czynności 
………………………………………………………………………………………………… 
9. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudniania, o 
którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Zamawiający ma prawo w szczególności do: 

a) żądania oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać  
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, 
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) kontroli zgodności przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia z osobami faktycznie 
wykonującymi czynności na miejscu prowadzenia robót, 

c) żądania przedłożenia do wglądu poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio 
przez Wykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z 
dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (tj. w szczególności1 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i 
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

d) żądania przedłożenia zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie 
przez Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

e) żądania przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 
Wykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 
ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

                                                                 
1 Wyliczenie ma charakter przykładow y. Umow a o pracę może zaw ierać rów nież inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda 
umow a pow inna zostać przeanalizow ana przez składającego pod kątem przepisów   ustaw y z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych; zakres anonimizacji umow y musi być zgodny z przepisami w w . ustaw y.  



11. Wykonawca nie może powierzyć zamówienia podwykonawcom, ze względu na specyfikę 
przedmiotu zamówienia w następującym zakresie: 
3) prowadzenie działalności w zakresie  przetwarzania odpadów, w tym komunalnych osadów 

ściekowych o kodzie 19 08 05, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o 
odpadach, 

4) prowadzenie działalności w zakresie transportu osadów ściekowych. 
12. Wymienione powyżej dokumenty muszą posiadać termin ważności obejmujący cały okres 
realizacji zamówienia. W przypadku, gdy ważność w/w dokumentów wygasa w trakcie realizacji 
zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać stosowne dokumenty (prawomocne decyzje) w 
takim czasie, aby zapewnić ciągłość ważności w/w dokumentów, a tym samym zapewnić ciągłość 
realizacji zamówienia.  
  

§ 6 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 
31.12.2020 r.  
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  
 

§ 7 
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadkach: 

a) odstąpienia od umowy  z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 000 zł   
(słownie złotych: dziesięć tysięcy) brutto. 

b) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie wywozu w wysokości 200,00 zł  (słownie 
złotych : dwieście ) za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego zgodnie z § 2 
ust. 4, 

c) stwierdzenia wykonywania czynności, dla których zastrzeżony został wymóg wykonywania 
ich w oparciu o umowę o pracę na innej podstawie niż umowa o pracę, Wykonawca zapłaci 

Zamawiające karę umowną w wysokości 500 zł za każde takie zdarzenie,  

d) nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w §5 ust. 9 umowy w 
terminie 14 dni od dnia złożenia żądania przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną wysokości 500 zł za każde takie zdarzenie. 

 
2.Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych. 
3. Kary umowne mogą być kumulowane. 
 

§ 8 

1. 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.  
2. Zamawiający może odstąpić od umowy gdy Wykonawca: 

1) nie rozpoczął prac bez uzasadnienia przyczyn i nie kontynuuje ich mimo wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie, 

2) realizuje prace niezgodnie z umową. 
3) nie przedstawił Zamawiającemu aktualnych dokumentów umożliwiających mu świadczenie 

usługi zgodnie z przepisami prawa 
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 
4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 winno nastąpić na piśmie w terminie 7 dni od dnia 
powzięcia wiedzy o okolicznościach będących podstawą odstąpienia. 
 

§ 9 
W sprawach nieuregulowanych od niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa. 



 
§ 10 

Wszelkie spory, powstałe w związku z zawarciem, wykonaniem i rozwiązaniem na jakiejkolwiek 
podstawie niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 
 

§ 11 

Umowa sporządzona została w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. 
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