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Sadkowice, 09.03.2021 r. 

 

GO.271.1.2021 

 

        Wszyscy Wykonawcy 

       biorący udział w postępowaniu 

Dotyczy: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sadkowice” 

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 Zamawiający wprowadza następujące zmiany  

w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ): 

1) Rozdział XIII pkt 6 SWZ: 

Zapis istniejący: 

6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w 

trakcie realizacji zamówienia. 

Zapis po zmianie: 

6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do oceny złożonych ofert. 

2) Rozdział XVII SWZ: 

Zapis istniejący: 

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów: 

1) kryterium ceny – 60% (oferta najkorzystniejsza z najniższą ceną zamówienia) – 60 pkt; 

2) kryterium środowiskowe – 20 % (oferta promująca i wspierająca akcję “Światowy Dzień 

Ziemi” ) – 20 pkt; 

3) kryterium czas reakcji na reklamację – 20 % (oferta z najkrótszym czasem reakcji na 

reklamację) – 20 pkt. 

 

Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryterium cena według wzoru poniżej: 

  

Wzór obliczenia oceny punktowej oferty : 

 

Ocena w zakresie kryterium ceny (C) – 60%: 

 

                                          cena najniższej oferty /zł brutto/ 
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Ocena punktowa oferty  C [pkt] = ---------------------------------------------------- x 60 

    badanej                                            cena oferty badanej /zł brutto/ 

  

Ocena w zakresie kryterium środowiskowego (Ś)- 20%: 

 

Przedmiotowe kryterium dotyczy promowania przez Wykonawcę postaw ekologicznych wśród 

dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sadkowice poprzez promowanie i wspieranie akcji „Światowy 

Dzień Ziemi”. W czasie trwania kwietniowej akcji Wykonawca zobowiązuje się pokryć na swój 

koszt zakup jednorazowych rękawic nitrylowych w ilości 400 sztuk, jednorazowych worków 

LDPE (worki wyprodukowane muszą być z czystego poprodukcyjnego odpadu, który podlega 

procesowi recyklingu) w ilości 100 sztuk o pojemności 35 l, 150 sztuk o pojemności 60 l i 150 

sztuk o pojemności 120 l oraz odebrać i zagospodarować na własny koszt odpady zebrane 

podczas akcji „Światowy Dzień Ziemi”. Po zakończonej akcji Wykonawca zobowiązany jest w 

terminie 7 dni do dostarczenia Zamawiającemu protokołu potwierdzającego wykonanie 

zadania. 

 

- 0 pkt - otrzyma oferta Wykonawcy, który nie weźmie udziału w akcji „Światowy Dzień Ziemi”, 

zgodnie z powyższymi wytycznymi; 

- 20 pkt - otrzyma oferta Wykonawcy, który weźmie udział w akcji „Światowy Dzień Ziemi”, 

zgodnie z powyższymi wytycznymi. 

Ocena  w zakresie kryterium czas reakcji na reklamację, dotyczącą nieodebrania odpadów 

komunalnych (R) - 20%: 

-  0 pkt – otrzyma oferta Wykonawcy, który zadeklaruje czas reakcji na reklamację powyżej 24 

godzin (maksymalny czas reakcji na reklamację 48 godzin); 

- 10 pkt – otrzyma oferta Wykonawcy, który zadeklaruje czas reakcji na reklamację powyżej 12 

godzin i nie więcej niż 24 godziny; 

- 20 pkt – otrzyma oferta Wykonawcy, który zadeklaruje czas reakcji na reklamację równy bądź 

poniżej 12 godzin. 

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny 

ofert po zsumowaniu punktów z kryterium 1), 2) i 3) uzyska najwyższą liczbę punktów spośród 

ofert nie podlegających odrzuceniu. 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów 

stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów udzielenia 

zamówienia obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

P = C + Ś + R 
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Ocenę punktową obliczamy i podajemy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

W przypadku, gdy Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu 

na to, że złożone oferty uzyskały taki sam bilans z kryteriów, Zamawiający spośród tych ofert 

wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym 

przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 

w złożonych ofertach. 

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość 

punktów. 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 

najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne. 

 

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 

stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do                        

możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi                         

w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od 

wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich 

istotnych części składowych. 

Wyjaśnienia, o których mowa powyżej, mogą dotyczyć w szczególności: 

1) zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy; 

2) wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo 

związanych z realizacją robót budowlanych; 

3) oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę; 

4) zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia 

ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.                        

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564) 

lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane                          

zamówienie; 

5) zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej; 

6) zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, 

obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

7) godności z przepisami z zakresu ochrony środowiska; 

https://sip.lex.pl/#/document/16992095?cm=DOCUMENT
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8) wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia                   

podwykonawcy. 

W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, zamawiający jest obowiązany żądać 

wyjaśnień, o których mowa powyżej, co najmniej w zakresie określonym w pkt 4 i 6. 

W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od: 

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 

wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert                        

niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10, zamawiający zwraca się 

o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie 

wymagają wyjaśnienia; 

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej 

z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności 

istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których 

mowa powyżej. 

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na                 

wykonawcy. 

Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie 

udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz                               z 

dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu. 

Zapis po zmianie: 

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów: 

1) kryterium ceny – 60% (oferta najkorzystniejsza z najniższą ceną zamówienia) – 60 pkt; 

2) kryterium środowiskowe – 20 % (oferta promująca i wspierająca akcję “Światowy Dzień 

Ziemi” ) – 20 pkt; 

3) kryterium czas reakcji na reklamację – 20 % (oferta z najkrótszym czasem reakcji na 

reklamację) – 20 pkt. 

 

Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryterium cena według wzoru poniżej: 

  

Wzór obliczenia oceny punktowej oferty : 

 

Ocena w zakresie kryterium ceny (C) – 60%: 

 

                                          cena najniższej oferty /zł brutto/ 

Ocena punktowa oferty  C [pkt] = ---------------------------------------------------- x 60 

    badanej                                            cena oferty badanej /zł brutto/ 

Ocena w zakresie kryterium środowiskowego (Ś)- 20%: 
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Przedmiotowe kryterium dotyczy promowania przez Wykonawcę postaw ekologicznych wśród 

dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sadkowice poprzez promowanie i wspieranie akcji 

„Światowy Dzień Ziemi”. W czasie trwania kwietniowej akcji Wykonawca zobowiązuje się 

pokryć na swój koszt zakup jednorazowych rękawic nitrylowych w ilości 400 sztuk, 

jednorazowych worków LDPE (worki wyprodukowane muszą być z czystego poprodukcyjnego 

odpadu, który podlega procesowi recyklingu) w ilości 100 sztuk o pojemności 35 l, 150 sztuk 

o pojemności 60 l i 150 sztuk o pojemności 120 l oraz odebrać i zagospodarować na własny 

koszt odpady zebrane podczas akcji „Światowy Dzień Ziemi”. Po zakończonej akcji 

Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni do dostarczenia Zamawiającemu protokołu 

potwierdzającego wykonanie zadania. 

 

- 0 pkt - otrzyma oferta Wykonawcy, który nie weźmie udziału w akcji „Światowy Dzień 

Ziemi”, zgodnie z powyższymi wytycznymi; 

- 20 pkt - otrzyma oferta Wykonawcy, który weźmie udział w akcji „Światowy Dzień Ziemi”, 

zgodnie z powyższymi wytycznymi. 

Ocena w zakresie kryterium czas reakcji na reklamację, dotyczącą nieodebrania odpadów 

komunalnych (R) - 20%: 

- 0 pkt – otrzyma oferta Wykonawcy, który zadeklaruje czas reakcji na reklamację powyżej 24 

godzin (maksymalny czas reakcji na reklamację 48 godzin); 

- 20 pkt – otrzyma oferta Wykonawcy, który zadeklaruje czas reakcji na reklamację równy bądź 

poniżej 24 godzin.  

Czas reakcji na reklamację to czas, który wykonawca przeznaczy na poprawne wykonanie 

zadania od momentu otrzymania przez wykonawcę informacji od zamawiającego dotyczącą 

nieodebrania odpadów komunalnych z nieruchomości, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny 

ofert po zsumowaniu punktów z kryterium 1), 2) i 3) uzyska najwyższą liczbę punktów spośród 

ofert nie podlegających odrzuceniu. 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów 

stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów udzielenia 

zamówienia obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

P = C + Ś + R 

Ocenę punktową obliczamy i podajemy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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W przypadku, gdy Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze 

względu na to, że złożone oferty uzyskały taki sam bilans z kryteriów, Zamawiający spośród 

tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. 

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą 

ilość punktów. 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 

najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne. 

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 

stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do                        

możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi                         

w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od 

wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub 

ich istotnych części składowych. 

Wyjaśnienia, o których mowa powyżej, mogą dotyczyć w szczególności: 

1) zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy; 

2) wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo 

związanych z realizacją robót budowlanych; 

3) oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę; 

4) zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia 

ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.                        

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564) 

lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane                          

zamówienie; 

5) zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej; 

6) zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, 

obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

7) godności z przepisami z zakresu ochrony środowiska; 

8) wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia                   

podwykonawcy. 

W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, zamawiający jest obowiązany żądać 

wyjaśnień, o których mowa powyżej, co najmniej w zakresie określonym w pkt 4 i 6. 

W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od: 

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 

wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert                        

https://sip.lex.pl/#/document/16992095?cm=DOCUMENT
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niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10, zamawiający zwraca się o 

udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie 

wymagają wyjaśnienia; 

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej 

z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności 

istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o 

których mowa powyżej. 

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na                 

wykonawcy. 

Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie 

udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz                               

z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu. 

3) Załącznik nr 5 do SWZ – Projekt umowy: 

a) § 3 ust. 3: 

Zapis istniejący: 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania niezwłocznie informacji dotyczących 

realizacji Umowy na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 2 dni 

roboczych od dnia otrzymania zapytania, chyba że Zamawiający wyznaczy dłuższy termin. 

Zapis po zmianie: 

3. Wykonawca jest zobowiązany do comiesięcznego przekazywania dokumentów 

potwierdzających ważenie oraz zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych 

pochodzących z terenu Gminy Sadkowice. 

b) § 3 ust. 5: 

Zapis istniejący: 

5. Wykonawca jest zobowiązany do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności 

polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz.1040 z późn. zm.) – przez cały okres ich 

wykonywania. Powyższy obowiązek w szczególności dotyczy realizacji czynności związanych z 

odbiorem odpadów. 

 

 

Zapis po zmianie: 
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5. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy p.z.p. wymaga zatrudnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób, które będą w ramach 

zamówienia realizowały odbiór odpadów w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), w szczególności 

kierowców pojazdów mechanicznych oraz pracowników fizycznych, zajmujących się 

ładowaniem odpadów. 

c) § 4 lit. b): 

Zapis istniejący: 

b) informowania Wykonawcy o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej zmianę częstotliwości odbioru 

odpadów komunalnych zmieszanych lub segregowanych, jak również o konieczności zmiany ilości lub 

rodzajów pojemników lub worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów, 
 

Zapis po zmianie: 

b) informowania Wykonawcy o zmianach dotyczących wykazu adresów nieruchomości 

zamieszkałych, w szczególności dotyczących dostarczenia pojemników i odbioru odpadów z 

nowych nieruchomości zamieszkałych oraz odbioru pojemników z nieruchomości, które 

przestały być zamieszkiwane, 

 

d) § 4 lit. e): 

Zapis istniejący: 

e) umieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego lub na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 

Gminy w Sadkowicach zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu odbioru przez 

Wykonawcę odpadów lub jego zaakceptowanej przez Zamawiającego zmiany. Zamawiający 

zobowiązany jest do wykonania obowiązku opisanego w zdaniu pierwszym w terminie 3 dni od 

daty zaakceptowania harmonogramu lub jego zmiany, 

 

Zapis po zmianie: 

e) umieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego lub na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 

Gminy w harmonogram odbioru przez Wykonawcę. Zamawiający zobowiązany jest do 

wykonania obowiązku opisanego w zdaniu pierwszym w terminie 3 dni od daty otrzymania 

harmonogramu od wykonawcy, 
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e ) § 4 lit. f): 

Zapis istniejący: 

f) Zamawiający wyznaczy osobę Koordynatora Umowy, z którym Wykonawca będzie mógł się 

kontaktować bezpośrednio w dni robocze: poniedziałek, środa, czwartek w godzinach od 7.30 

do godziny 15.30, we wtorek w godzinach 7.30 – 16.30 i w piątek w godzinach 7.30 – 14.30. 

Koordynator Umowy będzie odpowiadał za nadzorowanie wykonywania przez Wykonawcę 

postanowień niniejszej Umowy. Dane koordynatora określa § 11 niniejszej Umowy. 

 

Zapis po zmianie: 

f) Zamawiający wyznaczy osobę do kontaktu, z którym Wykonawca będzie mógł się 

kontaktować bezpośrednio w dni robocze: poniedziałek, środa, czwartek w godzinach od 7.30 

do godziny 15.30, we wtorek w godzinach 7.30 – 16.30 i w piątek w godzinach 7.30 – 14.30. 

Osoba ta będzie odpowiadała za nadzorowanie wykonywania przez Wykonawcę postanowień 

niniejszej Umowy. Dane osoby do kontaktu określa § 11 niniejszej Umowy. 

 

f) § 5 ust. 1 lit. b): 

Zapis istniejący: 

b) żądania od Wykonawcy przedstawienia dokumentów lub informacji dotyczących lub 

związanych z wykonywaniem przedmiotu niniejszej Umowy, w tym dokumentów 

potwierdzających ważenie oraz zagospodarowanie odebranych przez Wykonawcę odpadów. 

 

Zapis po zmianie: 

b) żądania od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających ważenie oraz 

zagospodarowanie odebranych przez Wykonawcę odpadów. 

 

g) § 5 ust. 3: 

Zamawiający wykreśla ust. 3 w § 5 projektu umowy. 

h) § 7 ust. 2: 

Zapis istniejący: 

2. Za wykonanie przedmiotu zamówienia polegającego na odbiorze i zagospodarowaniu 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy 

Sadkowice przez okres 12 miesięcy ustala się wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą 

przetargową: 

1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych: 
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a) na kwotę ……………………. Plus Vat za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów 

komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz nieulegających biodegradacji, 

b) na kwotę  ……………………. Plus Vat za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów 

komunalnych selektywnie zebranych,   

2) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

oraz z tzw. „wystawki”: 

a) na kwotę ……………………. Plus Vat za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów 

wielkogabarytowych (w tym mebli), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, urządzeń zawierających 

freony, zużytych baterii i akumulatorów, 

b) na kwotę ……………………. Plus Vat za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych opon, 

c) na kwotę ……………………. Plus Vat za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych 

Zapis po zmianie: 

2. Za wykonanie przedmiotu zamówienia polegającego na odbiorze i zagospodarowaniu 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy 

Sadkowice przez okres 12 miesięcy ustala się wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą 

przetargową: 

1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych: 

a) na kwotę ……………………. Plus Vat za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów 

komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz nieulegających biodegradacji, 

b) na kwotę  ……………………. Plus Vat za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów 

komunalnych selektywnie zebranych,   

2) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych oraz z tzw. „wystawki”: 

a) na kwotę ……………………. Plus Vat za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów 

wielkogabarytowych (w tym mebli), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, urządzeń 

zawierających freony, zużytych baterii i akumulatorów, 

b) na kwotę ……………………. Plus Vat za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych opon, 

c) na kwotę ……………………. Plus Vat za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych. 
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Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie na podstawie 

faktycznej ilości odebranych i zagospodarowanych poszczególnych rodzajów odpadów oraz 

cen jednostkowych wskazanych powyżej.  

Ceny jednostkowe netto za 1 Mg dla danego rodzaju odpadów komunalnych z formularza 

oferty Wykonawcy są niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. 

i) § 7 ust. 3: 

Zapis istniejący: 

3. Szacunkowa wartość umowy stanowi iloczyn ilości poszczególnych frakcji odebranych 

odpadów komunalnych wymienionych w pkt 2 w okresie od 01.05.2021 r. – 30.04.2022 r. razy 

cenę jednostkową za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych poszczególnych frakcji odpadów 

tj. kwotę ………………………………….. zł brutto. 

 

Zapis po zmianie: 

3. Szacunkowa wartość umowy stanowi suma iloczynów ilości poszczególnych frakcji 

odebranych odpadów komunalnych wymienionych w pkt 2 w okresie od 01.05.2021 r. – 

30.04.2022 r. pomnożona przez cenę jednostkową za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych 

poszczególnych frakcji odpadów tj. kwotę ………………………………….. zł brutto. 

j) § 7 ust. 6:  

Zapis istniejący: 

6. Zapłata faktury za wykonane usługi następować będzie w terminie …… dni od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto 

Wykonawcy  nr …............................................................... 
 

Zapis po zmianie: 

6. Zapłata faktury za wykonane usługi następować będzie w terminie do 30 dni od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto 

Wykonawcy  nr …............................................................... 

 

k) § 8 ust. 5: 

Zapis istniejący: 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych za: 

1) każdorazowy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi – w wysokości 

10 % wynagrodzenia brutto za miesiąc, w którym stwierdzono niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie usługi, 
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2) każdorazowy przypadek opóźnienia wykonania usługi względem terminu określonego w 

harmonogramie – w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto za miesiąc, w którym stwierdzono 

opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia, 

3) za każdorazowy przypadek zanieczyszczenia lub pozostawienia nie uporządkowanego 

miejsca gromadzenia odpadów, lub zanieczyszczenie trasy przejazdu – w wysokości 5 % 

wynagrodzenia brutto za miesiąc, w którym stwierdzono niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie usługi, 

4) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 % kwoty 

określonej w §7 ust. 3. 

5) każdorazowy przypadek niedotrzymania czasu reakcji na reklamację dotyczącą 

nieodebrania odpadów wskazanego w ofercie – w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto za 

miesiąc, w którym stwierdzono niedotrzymanie czasu reakcji na reklamację. 

Zapis po zmianie: 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych 

powstałych z winy Wykonawcy za: 

1) w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczaniu pojemników i worków po 

terminie rozpoczęcia realizacji umowy – za każdą nieruchomość wskazaną w wykazie adresów 

nieruchomości zamieszkałych, który otrzyma Wykonawca w dniu podpisania umowy. Kara 

obowiązuje również w trakcie obowiązywania umowy w związku z obsługą nowo zgłoszonych 

nieruchomości; 

2) w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu usługi odbioru odpadów, 

określonej w harmonogramie wykonania usług objętych umową; 

3) w wysokości 50,00 zł za każdorazowy przypadek zanieczyszczenia lub pozostawienia nie 

uporządkowanego miejsca gromadzenia odpadów, lub zanieczyszczenie trasy przejazdu; 

4) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 % kwoty 

określonej w §7 ust. 3; 

5) każdorazowy przypadek niedotrzymania czasu reakcji na reklamację dotyczącą nieodebrania 

odpadów wskazanego w ofercie – w wysokości 50 zł za każdy ujawniony przypadek. 

l) § 8 ust. 12: 

Zapis istniejący: 

12. Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości całkowitego 

wynagrodzenia umownego. 
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Zapis po zmianie: 

12. Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 15% wartości całkowitego 

wynagrodzenia umownego brutto. 

ł) § 9 ust. 1: 

Zapis istniejący: 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o niżej 

wymienionych okolicznościach: 

1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

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

2) jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania przedmiotu zamówienia, 

3) w przypadku stwierdzenia trzykrotnego w danym miesiącu kalendarzowym niewykonania 

lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy, 

4) w przypadku naliczenia kar umownych w wysokości 50 % wynagrodzenia miesięcznego 

należnego Wykonawcy za usługi świadczone w danym miesiącu. 

Zapis po zmianie: 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o niżej 

wymienionych okolicznościach: 

1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

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

2) jeżeli Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie jest w zwłoce o 10 dni roboczych 

z rozpoczęciem wykonywania przedmiotu zamówienia, 

3) w przypadku stwierdzenia trzykrotnego w danym miesiącu kalendarzowym niewykonania 

lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy powstałych z winy 

Wykonawcy, o których mowa w Rozdziale III ust. 2 OPZ stanowiącego załącznik nr 6 do 

SWZ . 

m) § 9 ust. 3: 

Zapis istniejący: 

3. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy Wykonawca w 

trakcie obowiązywania Umowy zaprzestanie spełniać wymogi Zamawiającego odnoszące się 

do bazy magazynowo – transportowej, do ilości lub stanu technicznego pojazdów lub 

pojemników/worków, przy użyciu których Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy. 
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Zamawiający uprawniony jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu w terminie 90 dni od 

dnia, w którym dowiedział się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy.  

Zapis po zmianie: 

3. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy Wykonawca w 

trakcie obowiązywania Umowy przestanie spełniać wymagania niezbędne podczas realizacji 

przedmiotu zamówienia określone 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). Zamawiający uprawniony jest do 

złożenia oświadczenia o odstąpieniu w terminie do 90 dni od dnia, w którym dowiedział się o 

okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy. 

 

n) § 11: 

Zapis istniejący: 

Koordynatorzy umowy  

1. W celu zapewnienia koordynacji prac wynikających z realizacji niniejszej Umowy Strony 

ustanawiają Koordynatorów Umowy w osobach:  

a) ze strony Zamawiającego:  

Agata Królak email: ug@gminasadkowice.pl, tel. 46 815 61 91  

b) ze strony Wykonawcy:  

.....................................................email:...............................,Tel...............................................  

2. Zmiana danych osób lub danych wskazanych w ust. 1 wymaga każdorazowego, pisemnego 

zawiadomienia drugiej strony Umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga 

sporządzenia do niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwilą złożenia drugiej Stronie Umowy 

oświadczenia o zmianie.  

3. Wykonawca oświadcza, iż udzieli osobie wskazanej w ust. 1 lit. b) wszelkich niezbędnych 

pełnomocnictw do działania w imieniu Wykonawcy w związku z realizacją postanowień 

niniejszej Umowy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oryginału pełnomocnictwa 

udzielonego Koordynatorowi Umowy każdorazowo w terminie 7 dni od daty jego udzielenia.  

5. Koordynator nie jest uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego.  

  

Zapis po zmianie: 

Osoby do kontaktu 

1. Osobą wyznaczoną do kontaktów z wykonawcą ze strony zamawiającego, w celu 

realizowania przedmiotu zamówienia jest: 

Agata Królak, e-mail:a.krolak@gminasadkowice.pl, tel. 46 815 61 91 
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2. Osobą wyznaczoną do kontaktów z zamawiającym ze strony wykonawcy, w celu 

realizowania przedmiotu zamówienia jest ………………….. . 

 

o) § 12 ust. 6: 

Zamawiający wykreśla ust. 6 w § 12 projektu umowy. 

p) § 13 ust. 11: 

Zapis istniejący: 

11. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania żądania, do dostarczenia w miejsce przez niego wskazane określonej przez 

Zamawiającego liczby i rodzaju pojemników lub worków, których stan techniczny i sanitarny 

pozwala na składowanie w nich odpadów w sposób niezagrażający życiu lub zdrowiu oraz do 

utrzymywania ich w takim stanie przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca 

w przypadku uszkodzenia pojemnika lub worka do składowania odpadów lub zaistnienia innej 

przyczyny uniemożliwiającej lub utrudniającej z nich korzystanie, zobowiązany jest do 

dokonania ich wymiany na pojemniki lub worki spełniające wymogi określone w zdaniu 

pierwszym, na swój koszt i ryzyko, w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o takiej 

potrzebie lub zgłoszenia jej przez Zamawiającego.  
 

Zapis po zmianie: 

11. W trakcie realizacji umowy wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia 

nieruchomości w odpowiedni pojemnik i worki zgodnie ze zgłoszeniem zamawiającego. 

Dostarczenie i ustawienie pojemnika pod wskazany przez zamawiającego adres nieruchomości 

nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez zamawiającego. Dotyczy to sytuacji, 

jeżeli w trakcie realizacji zamówienia pojawiają się nowe nieruchomości zamieszkałe. 

Wykonawca ma również obowiązek w trakcie realizacji umowy do odbioru pojemnika, z 

nieruchomości, która przestała być zamieszkiwana, w ciągu 7 dni roboczych, od momentu 

zgłoszenia adresu tej nieruchomości przez zamawiającego. 

 

4) Załącznik nr 6 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ): 

a) Rozdział II pkt 4: 

Zamawiający dodaje do pkt 4 następującą tabelę: 

 Szacunkowe ilości odpadów do odebrania z terenu Gminy Sadkowice i PSZOK w 2021 r.: 
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Kod odpadu Szacunkowa ilość 

odpadów w 2021 r. 

[Mg] 

20 03 01 500,00 

20 03 07 30,00 

15 01 01 45,00 

15 01 02 35,00 

15 01 06 15,00 

15 01 07 110,00 

15 01 04 2,00 

20 01 35* 3,00 

20 01 36 3,00 

16 01 03 2,00 

20 01 23* 6,00 

17 02 01 16,00 

17 09 04 7,00 

 

b) Rozdział III pkt 6: 

Zapis istniejący: 

6. Szczegółowy wykaz adresów nieruchomości zamieszkałych oraz miejsc do 

gromadzenia odpadów, które powinny zostać wyposażone w pojemniki i worki, ich rodzaj oraz 

ilość Zamawiający dostarczy Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę przed zawarciem 

umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów wraz ze szczegółowym wykazem punktów 

odbioru objętych przedmiotem zamówienia. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych, 

przed podpisaniem umowy sporządzi Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako oferta 

najkorzystniejsza. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić harmonogramy (w formie 

papierowej i elektronicznej) na wszystkie miesiące trwania umowy. Harmonogram na rok 2021 

i 2022 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji w terminie do dnia 30.04.2021 r. 

Każdorazowa zmiana harmonogramu wywozu odpadów wymaga akceptacji ze strony 

Zamawiającego.  

Zapis po zmianie: 

6. Szczegółowy wykaz adresów nieruchomości zamieszkałych oraz miejsc do 

gromadzenia odpadów, które powinny zostać wyposażone w pojemniki i worki, ich rodzaj oraz 

ilość Zamawiający dostarczy Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę przed 

zawarciem umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów wraz ze szczegółowym wykazem 

punktów odbioru objętych przedmiotem zamówienia. Harmonogram wywozu odpadów 

komunalnych, przed podpisaniem umowy sporządzi Wykonawca, którego oferta zostanie 

oceniona jako oferta najkorzystniejsza. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić 
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harmonogramy (w formie papierowej i elektronicznej) na wszystkie miesiące trwania umowy. 

Każdorazowa zmiana harmonogramu wywozu odpadów wymaga akceptacji ze strony 

Zamawiającego.  

c) Rozdział III pkt 9: 

Zapis istniejący: 

9. Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu 

nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku 

stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji 

odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i 

informuje o tym fakcie właściciela nieruchomości. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 2 

dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do pisemnego lub drogą elektroniczną 

poinformowania Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez 

właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany jest załączyć 

dokumentację – nagrania bądź zdjęcia wykonane kamerą, aparatem fotograficznym,  telefonem 

bądź innym urządzeniem rejestrującym obrazy (z funkcją rejestracji obrazów wysokiej jakości) 

i protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej 

dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia. 

Dokumentacja musi być wykonana na poziomie umożliwiającym wydanie przez Zamawiającego 

decyzji administracyjnej naliczającej zmianę wysokości opłaty. W przypadku stwierdzenia 

przez Wykonawcę, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku segregacji 

odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako zmieszane, w tym samym dniu, w którym 

stwierdzono zaistnienie nieprawidłowości. 

W przypadku wystawienia przez właściciela nieruchomości odpadów innych niż komunalne, 

których Wykonawca nie odebrał z posesji, należy je sfotografować i przedstawić 

Zamawiającemu w formie pisemnej informację zawierającą termin odbioru odpadów, 

miejscowość i nr posesji, bądź inne informacje umożliwiające identyfikację właściciela oraz 

dane pracowników Wykonawcy, którzy stwierdzili naruszenia wraz ze zdjęciami 

pozostawionych odpadów. 

Zapis po zmianie: 

9. Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu 

nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku 

stwierdzenia przez Wykonawcę, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku 

segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane), w 

najbliższym terminie przypadającym na odbiór zmieszanych wynikającym z harmonogramu. 

W przypadku wystawienia przez właściciela nieruchomości odpadów innych niż komunalne, 

czyli nie tych, które wykonawca zobowiązany jest do odbioru sprzed posesji w danym terminie, 
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a których Wykonawca nie odebrał z posesji, należy je sfotografować i przedstawić 

Zamawiającemu w formie pisemnej informację zawierającą termin odbioru odpadów, 

miejscowość i nr posesji, bądź inne informacje umożliwiające identyfikację właściciela 

nieruchomości oraz dane pracowników Wykonawcy, którzy stwierdzili naruszenia wraz ze 

zdjęciami pozostawionych odpadów. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej 

dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia. 

Dokumentacja musi być wykonana na poziomie umożliwiającym wydanie przez 

Zamawiającego decyzji administracyjnej naliczającej zmianę wysokości opłaty. 

d) Rozdział VI pkt 5: 

Zapis istniejący: 

5. Powiadomienie właściciela nieruchomości nastąpi poprzez pozostawienie informacji 

pisemnej w widocznym miejscu (np. skrzynka na listy) a także poprzez przylepienie na 

pojemniku lub worku nalepki z następującą treścią: 

„Informuje się właściciela nieruchomości nr _____ w _____________, że w dniu _________ 

odpady zostały odebrane niezgodnie z przepisami”, lub doręczenia kopii protokołu zgodnie z 

zasadami doręczeń opisanych w Ordynacji podatkowej. 

Zapis po zmianie: 

5. Powiadomienie właściciela nieruchomości nastąpi poprzez pozostawienie informacji 

pisemnej w widocznym miejscu (np. skrzynka na listy) lub poprzez przylepienie na pojemniku 

lub worku nalepki z następującą treścią: 

„Informuje się właściciela nieruchomości nr _____ w _____________, że w dniu _________ 

odpady zostały posegregowane niezgodnie z przepisami. Odpady te zostaną odebrane jako 

niesegregowane (zmieszane), w najbliższym terminie przypadającym na odbiór odpadów 

zmieszanych wynikającym z harmonogramu. 

e) Rozdział VI pkt 7: 

Zapis istniejący: 

7. Zamawiający stosownie do art. 134  ust. 2 pkt 14 ustawy p.z.p., wymaga zatrudnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy 

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1320). 
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Zapis po zmianie: 

7. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy p.zp. wymaga zatrudnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób, które będą w ramach 

zamówienia realizowały odbiór odpadów w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), w szczególności 

kierowców pojazdów mechanicznych oraz pracowników fizycznych, zajmujących się 

ładowaniem odpadów. 

 


