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1. Nazwa oraz adres zamawiającego. 

„PGKiM” Sp. z o.o. 
95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. 1 Maja 28/30  
www.pgkimal.pl 

2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu. 

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - 

prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy                 

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), 

dalej zwanej „Pzp”.  

2.2. W przedmiotowym postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia                        

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy wydanych na jej 

podstawie aktów wykonawczych, a w zakresie przez nie nieuregulowanym przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1025 ze zm.). 

2.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2.4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2.5. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

oraz odpadów pochodzących z oczyszczalni ścieków, wskazanych w szczegółowym 

opisie zamówienia.  

3.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części: 

3.2.1. część 1 zamówienia – obejmująca odbiór i zagospodarowanie skratek 

pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj 21; 
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3.2.2. część 2 zamówienia – obejmująca odbiór i zagospodarowanie zużytego węgla 

aktywnego z oczyszczania gazów odlotowych pochodzących z Oczyszczalni Ścieków 

w Rudzie Bugaj 21; 

3.2.3. część 3 zamówienia – obejmująca odbiór i zagospodarowanie piasku 

pochodzącego z  Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj 21; 

3.2.4. część 4 zamówienia – obejmująca odbiór i zagospodarowanie odpadów                                     

z laboratorium, pochodzących z  Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj 21. 

 

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

3.3.1. Część 1 zamówienia:  

3.3.1.1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie skratek (kod 

odpadu 19 08 01), pochodzących z oczyszczalni ścieków w Rudzie Bugaj 21                 

w ilości nie przekraczającej 180 ton w okresie trwania umowy. Skratki będą 

gromadzone w kontenerze dostarczonym przez Wykonawcę. Miejscem 

ustawienia kontenera będzie niezadaszony plac z utwardzoną powierzchnią. 

Załadunek odpadów do kontenera leży po stronie Zamawiającego. 

Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest wykonać usługę 

odbioru odpadów, polegającą na załadunku, transporcie i przekazaniu do 

zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadanymi 

zezwoleniami. 

3.3.1.2. Rejestracja ilości odpadów na wadze: Wykonawca zobowiązuję się do 

każdorazowego ważenia samochodów odbierających odpady z pustym i 

pełnym kontenerem na legalizowanej wadze należącej do Zamawiającego 

znajdującej się w Wydziale Gospodarki Cieplnej Aleksandrów Łódzki ul. 

Pabianicka 125 w celu ustalenia masy odpadów. 

3.3.1.3. Odbiór odpadów: Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadu co 

najmniej raz w miesiącu, do 48h od telefonicznego zgłoszenia przez 

Zamawiającego po zapełnieniu się kontenera. Zamawiający wymaga odbioru 

skratek, również w okresie zimowym, przy temperaturach zewnętrznych 

poniżej 0⁰ C (np. -20 stopni C i mniej). Wykonawca musi dostosować środki 

transportu w taki sposób, aby możliwy był ciągły odbiór przedmiotu umowy. 

Zamawiający nie przewiduje dodatkowych środków technicznych oprócz 

obecnie istniejących, które będą zabezpieczać przed zamarznięciem 

przedmiotu umowy.  

3.3.1.4. Wymagania dla kontenera: Wykonawca zapewni kontener o ładowności 
powyżej   10 ton. 
Dostarczony kontener powinien być przystosowany do tego typu odpadu, tj.  

• szczelny z punktowym odwodnieniem gwarantującym odprowadzenie 
ewentualnych odcieków ze skratek, 

• szczelny w zakresie dostawania się opadów deszczu lub śniegu do jego 
wnętrza oraz w zakresie emisji odorowej, 
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• posiadający otwierany dach/klapę przy pomocy np. dźwigni mechanicznej 
obsługiwanej przez jednego pracownika.   
 

3.3.2. Część 2 zamówienia:  

3.3.2.1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie zużytego węgla 

aktywnego z oczyszczania gazów odlotowych (kod odpadu 19 01 10*) 

pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj 21 w ilości nie 

przekraczającej 1,5 Mg w okresie trwania umowy. Odpad będzie gromadzony  

w workach ustawionych na palecie pod zadaszonym placem o utwardzonej 

powierzchni. Załadunek odpadów na pojazd przystosowany do transportu 

odpadu jest po stronie Wykonawcy. Istnieje możliwość załadunku po stronie 

zamawiającego po wcześniejszym ustaleniu warunków i terminu załadunku 

przy pomocy ładowarki. Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany 

jest wykonać usługę odbioru odpadów, polegającą na załadunku, transporcie                 

i przekazaniu do zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami                  

i posiadanymi zezwoleniami. 

3.3.2.2. Rejestracja ilości odpadów na wadze: Zamawiający zobowiązuje się do 

wstępnego zważenia odpadów na terenie oczyszczalni przy pomocy wózka 

paletowego z wagą legalizowaną. Masa odpadów może być zweryfikowana 

przez Wykonawcę. 

3.3.2.3. Odbiór odpadów: Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadu 2 razy                 

w roku, w  ciągu 10 dni od telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego. 

Zamawiający wymaga odbioru odpadu również w okresie zimowym, przy 

temperaturach zewnętrznych poniżej 0⁰ C (np. -20 stopni C i mniej). 

Wykonawca musi dostosować środki transportu w taki sposób, aby możliwy 

był odbiór przedmiotu umowy. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych 

środków technicznych oprócz obecnie istniejących, które będą zabezpieczać 

przed zamarznięciem przedmiotu umowy.  

 

3.3.3. Część 3 zamówienia:  

3.3.3.1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie piasku (kod 

odpadu 19 08 02 - zawartość piaskowników), pochodzących z Oczyszczalni 

Ścieków w Rudzie Bugaj 21 w ilości nie przekraczającej 80 Mg w okresie 

trwania umowy. Piasek będzie gromadzony pod zadaszonym placem o 

utwardzonej powierzchni. Załadunek odpadów na pojazd przystosowany do 

transportu odpadu jest po stronie Wykonawcy. Istnieje możliwość załadunku 

odpadu przy pomocy ładowarki przez zamawiającego po wcześniejszych 

ustaleniach dotyczących terminu oraz warunków załadunku. Wykonawca 

przedmiotu zamówienia zobowiązany jest wykonać usługę odbioru odpadów, 

polegającą na załadunku, transporcie i przekazaniu do zagospodarowania 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadanymi zezwoleniami. 
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3.3.3.2. Rejestracja ilości odpadów na wadze: Wykonawca zobowiązuję się do 

każdorazowego ważenia samochodów odbierających odpady na pusto oraz po 

załadowaniu odpadów  na legalizowanej wadze należącej do Zamawiającego 

znajdującej się w Wydziale Gospodarki Cieplnej Aleksandrów Łódzki                          

ul. Pabianicka 125 w celu ustalenia masy odpadów. 

3.3.3.3.  Odbiór odpadów: Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadu 2 razy w 

roku, w  ciągu 10 dni od telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego. 

Zamawiający wymaga odbioru piasku również w okresie zimowym, przy 

temperaturach zewnętrznych poniżej 0⁰ C (np. -20 stopni C i mniej). 

Wykonawca musi dostosować środki transportu w taki sposób, aby możliwy 

był odbiór przedmiotu umowy. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych 

środków technicznych oprócz obecnie istniejących, które będą zabezpieczać 

przed zamarznięciem przedmiotu umowy. 

 

3.3.4. Część 4 zamówienia:  

3.3.4.1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów 

pochodzących z laboratorium (kody odpadów 15 01 10*, 16 02 14, 16 05 06*, 

16 05 07*, 16 05 08*, 16 05 09) wytwarzanych w wydziale oczyszczalni 

ścieków w Rudzie Bugaj 21 w  łącznej ilości nie przekraczającej 0,080 Mg w 

okresie trwania umowy.  

3.3.4.2. Przewidywane ilości dla poszczególnych kodów odpadów:  

• Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone - 15 01 10*- 0,002Mg, 

• Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 -   

16 02 14 - 0,005Mg, 

• Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych - 16 05 06* - 0,050 Mg, 

• Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne  

(np. przeterminowane odczynniki chemiczne) - 16 05 07* - 0,005 Mg, 

• Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne  

(np. przeterminowane odczynniki chemiczne) - 16 05 08* - 0,005 Mg, 

• Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08 -  

16 05 09 - 0,013Mg. 

3.3.4.3. Odpady będą  gromadzone pojemnikach przeznaczonych do ich 

magazynowania przy temp. 15-25°C. Załadunek odpadów do pojazdu 

przystosowanego do transportu odpadów jest po stronie Zamawiającego. 

Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest wykonać usługę 

odbioru odpadów, polegającą transporcie i przekazaniu do zagospodarowania 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadanymi zezwoleniami. 
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3.3.4.4. Rejestracja ilości odpadów na wadze: Wykonawca zobowiązuję się do  ważenia 

odpadów na legalizowanej wadze należącej do Zamawiającego znajdującej się 

w Siedzibie Spółki w pomieszczeniu magazynu, Aleksandrów Łódzki ul. 1 maja 

28/30. 

3.3.4.5. Odbiór odpadów: Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadu 2 razy                    

w roku, w  ciągu 10 dni od telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego. 

Zamawiający wymaga odbioru odpadu również w okresie zimowym, przy 

temperaturach zewnętrznych poniżej 0⁰ C (np. -20 stopni C i mniej). 

Wykonawca musi dostosować środki transportu w taki sposób, aby możliwy 

był odbiór przedmiotu umowy.  

3.4. Obowiązki Wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji umowy:  

3.4.1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w trakcie realizacji zamówienia 

obowiązujących przepisów prawa, w szczególności takich jak: 

− ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

− ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

− ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska; 

− ustawa z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach; 

− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi; 

− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie 

wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów;  

− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie 

dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling; 

− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie 

katalogu odpadów; 

−  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych; 

−  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie 

poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji; 

−  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości; 

−  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów; 

−  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania 

wybranych frakcji odpadów; 
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− uchwała Nr XXIV/247/16 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 18 

maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

(Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 2446) wraz ze zmianami; 

− uchwała nr XXXII/306/16 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 29 

grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r., poz. 

493) wraz ze zmianami; 

− uchwała Nr XL/502/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 

2017 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa 

łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 wraz ze 

zmianami; 

− uchwała nr XL/503/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 

2017 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa 

łódzkiego na lata 2016-2020 z uwzględnieniem lat 2023-2028 (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2017 r., poz. 3160) wraz ze zmianami.  

3.4.2. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego, odbierania wszystkich odpadów 
wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Każdy odbiór lub 
wymiana kontenerów i pojemników z zebranymi odpadami, powinien zostać 
potwierdzony przez pracownika PGKiM Sp z o. o.. 

3.4.3.  Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych zmieszanych 
odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do regionalnej instalacji 
przetwarzania odpadów komunalnych, a w przypadku jej awarii uniemożliwiającej 
odbieranie odpadów, do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionu, 
wskazanych w Planie gospodarki odpadami województwa łódzkiego na lata 2016-
2020, przyjętym uchwałą Nr XL/502/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 
czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia planu oraz uchwałą Nr XL/503/17 Sejmiku 
Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wykonania planu 
oraz do przekazywania selektywnie zebranych odpadów do instalacji odzysku lub 
unieszkodliwienia odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami i, o 
której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. 
poz.21), a w szczególności do przekazywania odpadów papieru, metalu, tworzyw 
sztucznych i szkła do recyklingu.  

3.4.4. Jeżeli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia 
pojemników z winy Wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany do 
dodatkowego dostarczenia pojemników na swój koszt. 

3.4.5. Za szkody spowodowane w majątku Zamawiającego lub osób trzecich 
spowodowane w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

3.4.6.  Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu w otoczeniu pojemników po 
każdorazowym ich opróżnieniu. 
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3.4.7. Pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów stanowią własność Wykonawcy. 
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany do ich napraw i 
konserwacji oraz wymiany uszkodzonych, zniszczonych lub skradzionych 
pojemników/kontenerów. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do mycia i 
dezynfekcji pojemników, przynajmniej dwa razy w roku (wiosna, jesień), a w 
uzasadnionych przypadkach, dodatkowo nie częściej niż 2 razy, na wezwanie 
Zamawiającego.  

3.4.8.  Wykonawca zapewni kontakt telefoniczny i e-mailowy dla Zamawiającego, który 
powinien być możliwy w dni robocze, w godzinach min. 8:00 – 16:00. 

3.4.9. Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji (np. gdy odpady nie 
zostały odebrane w ustalonym terminie) w czasie do 48 godzin od otrzymania 
zawiadomienia drogą telefoniczną, faksem lub e-mailem od Zamawiającego.                   
O sposobie załatwienia reklamacji należy niezwłocznie poinformować 
Zamawiającego telefonicznie, faksem lub e-mailem. W przypadku pozytywnego 
rozpatrzenia reklamacji, prace (np. odbiór odpadów) należy zrealizować 
niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po rozpatrzeniu 
reklamacji. 

3.4.10.Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania Zamawiającemu okoliczności 
uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Stwierdzone 
nieprawidłowości Wykonawca jest obowiązany udokumentować np. w formie 
zdjęcia w postaci cyfrowej i niezwłocznie przesłać drogą elektroniczną 
Zamawiającemu podając jednocześnie miejsce nieprawidłowości.   

3.4.11. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego  
o nieprzewidzianych przyczynach ewentualnego opóźnienia w realizacji 
obowiązków oraz do podjęcia działań mających na celu usunięcie przeszkód.  

3.4.12. Wykonawca zobowiązany do ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów 
odebranych z punktów wyszczególnionych w szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia, potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

3.4.13.Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia, uwzględniając zapisy 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, rozporządzenia Ministra Środowiska 
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości oraz rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi. 

3.4.13. Wykonawca zobowiązany jest posiadać niezbędne uprawnienia oraz potencjał 
techniczny i osobowy, w celu wykonania przedmiotu umowy, w szczególności 
(odpowiednio do oferowanej części zamówienia): 

− posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez 
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego, o którym mowa w art. 9b-9c ustawy z dnia 
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

− posiadać zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w ustawie z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, 

− posiadać zezwolenie na zbieranie, przetwarzanie odpadów (odzysk i 
unieszkodliwianie) lub zbieranie i przetwarzanie odpadów, o którym mowa w 
art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub posiadać umowę/-y z 
podmiotami posiadającymi zezwolenie w tym zakresie;  
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− zawrzeć umowę z regionalną instalacją do przetwarzania odpadów 
komunalnych na przyjmowanie odebranych od właścicieli nieruchomości 
zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania odpadów 
komunalnych oraz odpadów zielonych.  

3.5. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., 

poz. 1666), osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu 

zamówienia:  

1) załadunek odpadów, 

2) prowadzenie samochodu wywożącego odpady, 

3) wykonywanie czynności administracyjno-biurowych. 

3.6. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia  

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których 

mowa w ust. 3.5. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się, iż każdorazowo na żądanie 

Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 10 dni roboczych, 

Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży do wglądu kopie umów o pracę zawartych 

przez Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami. Kopie umów powinny zostać 

zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj.              

w szczególności  bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie 

jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania. 

3.7. Zamawiający zastrzega, że podane ilości odpadów są ilościami orientacyjnymi, 

obrazującymi możliwą wielkość zakresu przedmiotu zamówienia i mogą ulec zmianie w 

zależności od potrzeb Zamawiającego. W przypadku odbioru odpadów w ilości mniejszej 

niż wyżej określone, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 

3.8. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 

90500000-2 Usługi związane z odpadami 

90511000-2 Usługi wywozu odpadów 

90511100-3 Usługi gromadzenia stałych odpadów miejskich 

90512000-9 Usługi transportu odpadów 

90533000-2 Usługi gospodarki odpadami 

3.9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na 

wykonanie jednej lub wybranych przez siebie części zamówienia. 

4. Termin wykonania zamówienia. 

Część 1-4 zamówienia: od 01.12.2019r. do 30.11.2020r., a w przypadku zawarcia umowy                 

w sprawie zamówienia po tym terminie – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy 

w sprawie zamówienia. 

 



 
Zamawiający – PGKiM Sp. z o.o. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na:  

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów administrowanych przez „PGKiM” Sp.  z o.o.” 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 8/2019 
 

 

 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia. 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

5.1.1. nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1                     

i 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp; 

5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego                       

w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

5.2. Podstawy wykluczenia. 

5.2.1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza się (obligatoryjne przesłanki wykluczenia): 

1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu 

lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 

przestępstwo: 

a) którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-

230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks karny (Dz. U. z 2018 poz. 1600) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), 

b) charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r. 

poz. 769); 

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 

nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 

komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 

prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 

5.2.1. ppkt 2 SIWZ;  

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 

decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał 

płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
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lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie 

podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił 

te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił 

informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ 

na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 

zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na 

podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie 

usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny 

sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych; 

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 

października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 709 ze zm.); 

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego   

zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 

2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 1669), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub 

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 

istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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5.2.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza również 

Wykonawcę (fakultatywne przesłanki wykluczenia): 

1) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - w stosunku do którego otwarto 

likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 

jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1508 oraz z 2018r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, 

z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 

2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344  i 2491 oraz z 2018r. 

poz. 398, 685, 1544 i 1629); 

2) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp – który naruszył obowiązki 

dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, 

chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności); 

5.2.3. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy: 

5.2.3.1. Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5              

pkt 1 i 8 ustawy Pzp; każdy z Wykonawców składa dokumenty wymienione  

w pkt 6.4. SIWZ; 

5.2.3.2. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli 

chociaż w odniesieniu do jednego z nich zaistnieją okoliczności, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp; każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa dokumenty 

wymienione w pkt 6.4. SIWZ; 

5.2.3.3. Podmioty, na których zasoby powołuje się Wykonawca, jeżeli w odniesieniu 

do nich zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1                    

i 8 ustawy Pzp; w odniesieniu do każdego z tych podmiotów należy złożyć 

dokumenty wymienione w pkt 6.4. SIWZ. 

5.2.4. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może 

przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 
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wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie 

stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 

środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie 

stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 

prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie 

upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.  

5.2.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. 

5.3. Warunki udziału w postępowaniu. 

5.3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:  

dotyczy części 1-4 zamówienia: 

a) Wykonawca musi wykazać, że jest wpisany do rejestru podmiotów 

wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących 

odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.                  

o odpadach - w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem 

zamówienia, odpowiednio do oferowanej części zamówienia, tj. o kodach:  

Część 1 zamówienia: 19 08 01, 

Część 2 zamówienia: 19 01 10*, 

Część 3 zamówienia: 19 08 02, 

Część 4 zamówienia: 15 01 10*, 16 02 14, 16 05 06*, 16 05 07*, 16 05 08*,                   

16 05 09; 

b) Wykonawca musi posiadać aktualną umowę z podmiotem posiadającym 

zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie odpadów lub zezwolenie na 

przetwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012r. o odpadach; 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: w zakresie części 1-4 zamówienia: 

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej:  
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w zakresie części 1-4 zamówienia: Zamawiający nie określa warunku udziału w 

postępowaniu w tym zakresie. 

5.3.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 5.3.1. SIWZ 

będzie oceniane łącznie. 

5.3.3. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu 

(zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) Zamawiający nie dopuszcza by 

Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, 

jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazanego zakresu zamówienia. 

Wykonawca ten może powołać się na doświadczenie grupy wykonawców, której 

był członkiem pod warunkiem, że faktycznie i konkretnie uczestniczył w 

wymaganym zakresie w realizacji wykazanej części zamówienia. Zamawiający 

zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienie w zakresie 

faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia 

stosownych dowodów np. umowa konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków 

czy wystawionych przez Wykonawcę faktur.  

 

5.4. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych 

w art. 22a ustawy Pzp. 

5.4.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

5.4.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia.  

5.4.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają 

na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu 

oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. 
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5.4.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 

udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą 

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów 

nie ponosi winy. 

5.4.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, 

jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

5.4.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub 

finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 5.4.1. SIWZ, nie potwierdzają 

spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 

wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 

wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 

ekonomiczną, o których mowa w pkt 5.4.1. SIWZ. 

5.4.7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 

publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, 

które określają w szczególności: 

5.4.7.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

5.4.7.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

5.4.7.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

5.4.7.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu 

do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą. 

Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby 

Wykonawcy składającego ofertę – jeśli dotyczy – stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. 

5.4.8. Jeżeli Wykonawca wykazuje spełnienie warunków, dotyczących zdolności 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej i powołuje 

się na zasoby innych podmiotów, Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa  w art.  24 ust. 1 i ust. 5 pkt 
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1 i 8 (stosowne oświadczenie – Załącznik nr 2b do SIWZ). Zamawiający żąda 

również przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 

wymienionych w pkt 6.4. SIWZ. 

5.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.  

5.5.1. Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do 

reprezentowania ich  w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z 

treści pełnomocnictwa złożonego wraz  z ofertą (należy załączyć oryginał lub odpis 

notarialny stosownego pełnomocnictwa). Pełnomocnictwo powinno 

jednoznacznie określać nazwę postępowania, którego dotyczy i precyzować zakres 

umocowania oraz wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają 

się o zamówienie, a każdy z Wykonawców udzielających pełnomocnictwa musi 

podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był 

jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.   

5.5.2. Wykonawcy związani umową spółki cywilnej (wspólnicy spółki cywilnej) zamiast 

oryginału pełnomocnictwa mogą złożyć kopię aktualnej umowy spółki cywilnej, 

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez każdego wspólnika tej spółki lub jej 

odpis notarialny  – jeżeli będzie z niej wynikać pełnomocnictwo i zakres czynności, 

do których umocowany jest Pełnomocnik.  

5.5.3. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może 

podlegać wykluczeniu z postępowania.  

5.5.4. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa 

oświadczenia, o których mowa w pkt 6.2.1. i 6.2.2. SIWZ, potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w 

zakresie, w którym każdy  z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Każdy z tych Wykonawców 

zobowiązany jest również do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 6.4. 

SIWZ.  

5.5.5. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa 

oświadczenie  o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o którym mowa  w pkt 6.6. SIWZ.  

5.5.6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

5.5.7. Ocena spełniania warunku, o którym mowa w pkt 5.3.1. ppkt 3 SIWZ w stosunku  do 

Wykonawcy, który powołuje się na doświadczenie grupy wykonawców, której był 

członkiem (tj. Wykonawca realizował zamówienie jako jeden z wykonawców 
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wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/członków konsorcjum) zostanie 

dokonana na podstawie udziału danego Wykonawcy w realizacji tego zamówienia, 

na które powołuje się w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, tj. 

Wykonawca ten może powołać się na doświadczenie grupy wykonawców, której był 

członkiem pod warunkiem, że faktycznie i konkretnie uczestniczył  w realizacji 

wykazanej części zamówienia.  

5.6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 

złożonych dokumentów i oświadczeń według formuły „spełnia – nie spełnia”. 

5.7. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków określonych w pkt 5 SIWZ 

skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia 

i odrzuceniem jego oferty, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.  

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

6.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku 

podstaw wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 

6.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, wg wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 2a do SIWZ, 

6.1.2.  aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw 

wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, wg wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 2b do SIWZ, 

6.1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenia, o których mowa w pkt 6.2.1. i 6.2.2. składa każdy z tych 

Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej), 

6.1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia 

warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby w 

postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o 

których mowa w pkt 6.2.1. i 6.2.2. oraz składa zobowiązanie tego podmiotu 

do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę. 

6.2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności 

technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda od Wykonawcy następujących 

dokumentów:  

6.2.1 w zakresie części zamówienia 1-4: wpisu (aktualnej decyzji) do rejestru 

podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i 

gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 
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grudnia 2012r. o odpadach, w zakresie transportu odpadów objętych 

przedmiotem zamówienia, odpowiednio do oferowanej części zamówienia; 

6.2.2 w zakresie części zamówienia 1-4: aktualnej umowy z podmiotem posiadającym 

zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie odpadów lub zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012r. o odpadach; 

6.3 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w 

postępowaniu Zamawiający żąda wraz z ofertą następujących dokumentów: 

6.3.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert; 

6.3.2 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp; 

6.3.3 zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp; 

6.3.4 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp; 

6.3.5 oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 

sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem 
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podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w 

przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających 

dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności 

(wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ); 

6.3.6 oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór stanowi 

Załącznik nr 5 do SIWZ); 

6.3.7 oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat 

lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 

opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445), w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp (wzór stanowi Załącznik 

nr 6 do SIWZ); 

6.4 Dokumenty i oświadczenia, potwierdzające spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu i brak podstaw wykluczenia (pkt. 6.3. SIWZ), aktualne na dzień ich 

złożenia, składane są wraz z ofertą. 

6.5 Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca (bez wezwania Zamawiającego), w 

terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, 

przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 

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

(wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia.  

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy 

również wspólników spółki cywilnej) – oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.  

 
6.6 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.3 SIWZ:  

1) ppkt 6.3.1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku 

takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ 

sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 

dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21. 

2) ppkt 6.3.2.-6.3.4. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 



 
Zamawiający – PGKiM Sp. z o.o. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na:  

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów administrowanych przez „PGKiM” Sp.  z o.o.” 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 8/2019 
 

 

 

 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem 

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

6.7 Dokumenty, o których mowa w pkt 6.6. pkt 1 SIWZ, powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

6.8 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt 6.6. SIWZ, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument 

miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 

zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 6.7. SIWZ stosuje się. 

6.10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

tego dokumentu. 

6.11. Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że 

nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli 

zachodzi uzasadniona podstawa do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 

dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

6.12. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

6.13. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, 

jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy 

lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 

2019 r. poz. 700 ze zm.).  
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 6.14. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych oświadczeń lub 

dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie  z 

tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.  Jeżeli 

oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w 

języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na 

język polski.  

 6.15. W przypadku wskazania przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń lub 

dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności 

oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie  z art. 

97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności,  o których 

mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub 

dokumentów, o ile są one aktualne.  

7. Forma składanych oświadczeń i dokumentów. 

7.1. 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 (Dz.U. z 2016r. 

poz. 1126) oraz Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia                       

16 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów 

dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu                         

o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2018r. poz. 1993), składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem 

następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w 

postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 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. 

7.2. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w w/w Rozporządzeniu, sporządzone w 

języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający może 

żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub 

oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia 

jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami. 

8.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 
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ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze 

zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219), z uwzględnieniem wymogów dotyczących 

formy, ustanowionych poniżej.  

8.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje 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. 

8.3. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci 

elektronicznej.  

8.4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  

8.5. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

8.5.1. Zbigniew Maśliński - Kierownik Wydziału Oczyszczalni Ścieków - sprawy 

merytoryczne:  z.maslinski@pgkimal.pl 

8.5.2.  Aleksandra Nowak – Specjalista ds. Zamówień Publicznych - sprawy formalne: 

zam_publiczne@pgkimal.pl 

8.6. Dane Zamawiającego:  

„PGKiM” Sp. z o.o. 

95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. 1 Maja 28/30  
e-mail: zam_publiczne@pgkimal.pl 

 UWAGA:  

- załączniki do poczty elektronicznej powinny być w formatach: .pdf, .doc, .docx, 
- max. rozmiar załączników 50 MB, 
- w korespondencji do Zamawiającego należy powoływać się na nazwę i numer 

referencyjny postępowania.   

9. Wymagania dotyczące wadium. 

9.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 

część 1 zamówienia  - 3 000,00  PLN (słownie złotych: trzy tysiące 00/100). 

część 2 zamówienia  - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

część 3zamówienia  - 300,00 PLN (słownie złotych: trzysta 00/100). 

część 4 zamówienia  - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedną część zamówienia, 
należy wnieść wadium odpowiadające sumie wadium dla tych części. 

mailto:zam_publiczne@pgkimal.pl
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9.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

9.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których 

mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 

- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.).  

9.4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji 

bankowej/ubezpieczeniowej winna ona zawierać następujące elementy: 

a) wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ 

ubezpieczenia, wskazanie Gwaranta (banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego 

udzielającego gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji, 

c) wskazanie sumy gwarancyjnej, 

d) określenie terminu ważności gwarancji, 

e)  z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe i 

nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia 

Zamawiającemu na pierwsze pisemne żądanie pełnej sumy wadium w 

przypadku, gdy zajdą ku temu przewidziane w ustawie okoliczności, określone 

w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

9.5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: BS Aleksandrów Łódzki 72  8780 0007 0000 0840  1000  0005  

podając w tytule przelewu nazwę postępowania i nr referencyjny postępowania. 

Zamawiający uzna, że wadium zostało wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na 

rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W przypadku 

wadium wniesionego w pieniądzu zaleca się dołączenie do oferty dowodu jego 

wniesienia (dokonania przelewu bankowego). 

9.6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

9.7. Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy 

oszczędnościowo-kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej – dokument 

gwarancji/poręczenia należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał 

złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej: „Oryginał wadium”, która będzie załączona 

do oferty lub wewnątrz opakowania oferty. 
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9.8.  Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 

oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9.14 SIWZ. 

9.9. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego 

wniesienia żądano. 

9.10. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

9.11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie pkt 9.8 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 

odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi 

wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

9.12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

9.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego 

oferta została wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli  było 

wymagane), 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

9.14.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w 

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn 

leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym 

mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co 

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. 

10. Termin związania ofertą. 

10.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
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upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

10.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 

związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 

wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

10.4. Nieprzedłużenie terminu związania ofertą w przypadkach określonych w pkt 10.2. 

SIWZ, tj. samodzielnie przez wykonawcę lub na wniosek Zamawiającego, 

równoznaczne jest z niewyrażeniem przez Wykonawcę zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą (rezygnacją wykonawcy z dalszego udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego) i powoduje odrzucenie oferty z postępowania, 

lecz nie powoduje utraty wadium.  

11. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

11.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.  

11.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający 

nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w jednym z 

języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. Oferta winna być 

sporządzona w języku polskim. 

11.3. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz wymogami 

ustawowymi lub przez ustawowego pełnomocnika. Podpis osoby powinien umożliwiać 

identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie czytelny lub uzupełniony pieczątką). Jeśli 

oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, należy załączyć oryginał pełnomocnictwa 

lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

11.4. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami i treścią SIWZ. Dokumenty, dla 

których Zamawiający określił wzory w formie formularzy załączonych do niniejszej 

SIWZ winny być wypełnione zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i 

wierszy. W przypadku, gdy informacje wskazane w formularzu nie dotyczą Wykonawcy 

należy wpisać „nie dotyczy” w odpowiednią rubrykę formularza, pominąć lub 

wykreślić. 

11.5. Złożone wraz z ofertą informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji muszą być oddzielone od 

pozostałej części oferty i umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu 

prawidłowo oznakowanym: „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ 

PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 

1993 R. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (tj. Dz.U. z 2018 r poz. 419), w 
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sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie jawnych elementów oferty 

innym uczestnikom postępowania. 

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że 

nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

UWAGA: 

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Oznacza to, że wraz z ofertą 

wykonawca będzie musiał uprawdopodobnić, że utajnione dokumenty zawierają 

informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których podjął niezbędne działania 

w celu zachowania ich poufności (zgodnie z definicją art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). 

W przypadku niespełnienia powyższego obowiązku, zastrzeżone dokumenty zostaną 

przez Zamawiającego odtajnione. 

11.6. Oferta musi być napisana czytelnie, na maszynie do pisania, komputerowo lub inną 

trwałą techniką. 

11.7. Zamawiający zaleca, aby wszystkie wypełnione strony oferty zostały parafowane przez 

Wykonawcę, ponumerowane oraz trwale spięte. 

11.8. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

11.9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w Rozporządzeniu przywołanym w pkt 7 

SIWZ, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do 

jej prawdziwości. 

12. Zawartość oferty. 

Oferta musi zawierać: 

12.1. Formularz Oferty – odpowiedni do oferowanej części zamówienia, wypełniony 

zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 1a-1d do SIWZ, 

12.2.  Oświadczenie i dokumenty z pkt. 6.1.1- 6.1.3 

12.3.  Oświadczenie i dokumenty z pkt. 6.2.1- 6.2.2 

12.4.  Oświadczenie i dokumenty z pkt. 6.3.1- 6.3.7 

12.5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby 

wykonawcy składającego ofertę – jeżeli dotyczy, 

12.56.  Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę (w 

formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem), 

jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika. 
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12.7. Dowód wniesienia wadium (jeżeli było wymagane) – dla formy innej niż pieniądz 

kopię dokumentu (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) należy załączyć do 

oferty, natomiast oryginał gwarancji lub poręczenia należy złożyć w oddzielnej 

kopercie oznaczonej „Oryginał wadium”, która będzie załączona do oferty lub 

wewnątrz opakowania oferty. 

12.8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

należy załączyć Pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za 

zgodność z oryginałem) – jeżeli dotyczy. 

 

13. Sposób złożenia oferty. 

13.1. Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu. 

13.2. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu zapewniającym nieujawnienie 

treści oferty do chwili jej otwarcia, zabezpieczonym przed otwarciem. Na 

opakowaniu należy wskazać nazwę postępowania ze wskazaniem części zamówienia 

oraz oznaczenie sprawy: 

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na „Odbiór i zagospodarowanie 
odpadów z terenów administrowanych przez „PGKiM” Sp. z o.o.”  

– część ….. zamówienia 
Oznaczenie sprawy: 8/2019 

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 

13.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 

warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana 

jak i wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego wniosku 

podpisanego przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

13.4. Zmiany oferty oraz wniosek o wycofanie oferty muszą być złożone w miejscu i 

według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Opisaną kopertę zawierającą 

zmianę należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia 

kilku „ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem 

„zmiana nr .....”. Wraz z wnioskiem o zmianę lub wycofanie złożonej oferty należy 

złożyć dokumenty potwierdzające uprawnienie osoby/osób podpisujących wniosek 

do reprezentowania Wykonawcy (w przypadku złożenia zmiany - jeżeli uprawnienie 

to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty lub w przypadku złożenia 

zmiany lub wycofania – jeżeli uprawnienie to nie wynika z ogólnodostępnych 

rejestrów). 

13.5. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert, koperty (paczki) oznakowane dopiskiem 

"ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty. 

13.6. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian lub wycofania oferty: 

13.6.1.  zmiany zostaną dołączone do oferty, 
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13.6.2. w przypadku ofert wycofanych, koperta z ofertą Wykonawcy nie będzie 

otwierana i zostanie zwrócona na jego wniosek.  

14. Miejsce oraz termin składania ofert. 

14.1. Miejsce i termin składania ofert: 

a) miejsce składania ofert: 

„PGKiM” Sp. z o.o 
ul. 1 Maja 28/30 
95-070 Aleksandrów Łódzki 
sekretariat 

b) termin składania ofert: do dnia 22.11.2019r.  do godz. 11:00 

14.2. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

15. Opis sposobu obliczenia ceny. 

15.1. Cenę należy podać w PLN (w złotych polskich) do dwóch miejsc po przecinku                

(z dokładnością do 1 grosza). Zamawiający nie dopuszcza podania w ofercie ceny w 

walucie obcej. 

15.2. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty 

bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia 

dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz 

wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT. 

Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o 

przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane 

w niniejszej SIWZ. 

15.3. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca, składając ofertę, jest 

zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, 

oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku VAT. Brak informacji w treści 

formularza ofertowego rozumiany będzie przez Zamawiającego, iż wybór oferty 

Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego. 

15.4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie 

PLN. 

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
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16.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się 

kryteriami, odpowiednio dla danej części zamówienia: 

 

część 1 zamówienia: 

Kryterium: roczne koszty wykonania usługi – 100 % – maksymalnie 100 pkt 

Oferta z najniższą ceną za wykonanie usługi (najniższymi rocznymi kosztami 

wykonania usługi) w okresie 1 roku przy ilości 180 ton odpadu rocznie otrzyma 

liczbę punktów – 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego 

poniżej. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tą, która uzyska najwyższą 

liczbę punktów. 

 

 
 

Roczne koszty dla danej oferty liczone są w sposób następujący: 
 

 [zł] 
Gdzie: 
CK – Miesięczna cena za wynajem kontenera [zł/miesiąc] 
CO – Cena za tonę odpadu [zł/tona] 
Inne koszty wynikające z wykonania usługi Wykonawca uwzględni  w cenie za tonę 
odpadów. 
 
część 2 zamówienia: 

Kryterium: roczne koszty wykonania usługi – 100 % – maksymalnie 100 pkt 

Oferta z najniższą ceną za wykonie usługi (najniższymi rocznymi kosztami wykonania 

usługi) w okresie 1 roku przy ilości 1,5 Mg odpadu rocznie  otrzyma liczbę punktów 

– 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego poniżej. Za 

najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna tą, która uzyska najwyższą liczbę 

punktów. 

 

 
 

Roczne koszty dla danej oferty liczone są w sposób następujący: 
 

1,5 x Cp= Roczne koszty [zł] 
 

Gdzie: 
Cp – Cena za tonę odpadu[zł/tona] 

 
Inne koszty wynikające z wykonania usługi wykonawca uwzględni  w cenie za tonę 
odpadów. 
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część 3 zamówienia: 

Kryterium: roczne koszty wykonania usługi – 100 % – maksymalnie 100 pkt 

Oferta z najniższą ceną za wykonie usługi (najniższymi rocznymi kosztami wykonania 

usługi) w okresie 1 roku przy ilości 80 Mg odpadu rocznie otrzyma liczbę punktów – 

100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego poniżej. Za 

najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna tą, która uzyska najwyższą liczbę 

punktów. 

 
Roczne koszty dla danej oferty liczone są w sposób następujący: 

 
80 x Cp= Roczne koszty [zł] 

 
Gdzie: 
Cp – Cena za tonę piasku [zł/tona] 
 
Inne koszty wynikające z wykonania usługi wykonawca uwzględni  w cenie za 
tonę odpadów. 
 
część 4 zamówienia: 
Kryterium: roczne koszty wykonania usługi – 100 % – maksymalnie 100 pkt 
Oferta z najniższą ceną za wykonie usługi (najniższymi rocznymi kosztami wykonania 

usługi) w okresie 1 roku przy ilości łącznej ilości 0,080 Mg odpadu rocznie otrzyma 

liczbę punktów – 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego 

poniżej.  Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna tą, która uzyska najwyższą 

liczbę punktów. 

 
 

Roczne koszty dla danej oferty liczone są w sposób następujący: 
 

2 x C1 + 5 x C2 + 50 x C3 + 5 x C4 + 5 x C5 + 13 x C6 = Roczne koszty [zł] 
Gdzie: 
C1 – Cena za kg odpadu 15 01 10* [zł/kg] 
C2 – Cena za kg odpadu 16 02 14 [zł/kg] 
C3 – Cena za kg odpadu 16 05 06* [zł/kg] 
C4 – Cena za kg odpadu 16 05 07* [zł/kg] 
C5 – Cena za kg odpadu 16 05 08* [zł/kg] 
C6 – Cena za kg odpadu 16 05 09 [zł/kg] 

16.2. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska 

najwyższą liczbę punktów, odpowiednio w ramach poszczególnych części 

zamówienia. 
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17. Tryb otwarcia ofert.  

17.1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w PGKiM Sp. z o.o, ul. 1 Maja 28/30; 95-070 

Aleksandrów Łódzki, sala konferencyjna, w dniu 22.11.2019 r. o godzinie 12:00. 

17.2. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 

17.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

17.4. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji jakości i 

rękojmi oraz warunków płatności zawartych w ofertach. 

17.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

17.6. W terminie 3 dni - od umieszczenia przez Zamawiającego w/w informacji na stronie 

internetowej – Wykonawca winien wykonać obowiązek wynikający z pkt. 6.5. SIWZ. 

18. Rażąco niska cena. 

18.1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco 

niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co 

do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 

zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących 

wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 

wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, 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); 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 
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3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

18.2. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

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

przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy lub średniej 

arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie 

wyjaśnień, o których mowa w pkt 18.1. SIWZ, 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 w pkt 18.1. SIWZ. 

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

wykonawcy. 

18.4. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli 

dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera 

rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

19. Wybór najkorzystniejszej oferty. 

19.1. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, odpowiednio w ramach 

poszczególnych części zamówienia, która będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans 

punktów przyznanych w oparciu o kryteria określone w pkt. 16 SIWZ, tzn. uzyska 

największą łączną liczbę punktów. 

19.2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 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. 

19.3. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

20. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

20.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, oddzielnie dla każdej 
części zamówienia, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 
dni od dnia przesłania drogą elektroniczną lub faksem zawiadomienia o wyborze 
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najkorzystniejszej oferty albo 10 dni – jeżeli zawiadomienie przesłane zostało w inny 
sposób. 

20.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem terminu, o którym mowa w pkt 20.1 SIWZ, jeżeli w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub upłynął termin do 
wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 
ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie 
kończące postępowanie odwoławcze. 

20.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy (jeżeli było wymagane), Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, 
chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 
ust. 1 ustawy Pzp. 

20.4. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego 

ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: 

20.4.1. pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, 

20.4.2. umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana. 

21. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

22. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

22.1. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 7a i 7d do SIWZ. 

22.2. Wykonawca składając ofertę, oświadcza na formularzu ofertowym, że akceptuje 

postanowienia umowy. 

22.3. Zakres i warunki zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym 

Załącznik nr 7a-7d do SIWZ. 

22.4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

23.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma 

lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

23.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 
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23.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

23.4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności określenia warunków udziału w 

postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia, wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 

23.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

23.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w 

postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

23.7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

23.8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały 

przesłane w inny sposób. 

23.9.  Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia   

SIWZ na stronie internetowej. 

23.10. Odwołanie wobec czynności innej niż określonej w pkt. 23.8 i 23.9 SIWZ wnosi się w 

terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 

można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 

wniesienia. 

23.11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. 

23.12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 

zamieszkania zamawiającego. 

23.13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie 

skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 

23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.) jest 

równoznaczne z jej wniesieniem. 
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24. Informacje końcowe. 

24.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, , polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju usług co w 

zamówieniu podstawowym, stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia 

podstawowego w przypadku przekroczenia planowanej ilości odpadów. 

24.2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

24.3. Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego. 

 

25.  Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 RODO. 

25.1. Administratorem danych osobowych jest „PGKiM” Sp. z o.o., z siedzibą                                               

w Aleksandrowie Łódzkim,  95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Maja 28/30. 

25.2. Spółka „PGKiM” wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się 

skontaktować przez e-mail iod@pgkimal.pl,  tel. 42 652-35-01 w. 71, pokój 37 w każdej 

sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

25.3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z pełnieniem przez Prezesa 

Zarządu obowiązków kierownika zamawiającego w postępowaniach o udzielenie 

zamówienia publicznego, w tym między innymi niniejszego postępowania. 

25.4. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na 

podstawie przepisów prawa: 

1) ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. C 

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; 

2) szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w ustawie z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). 

25.5. Zgodnie z art. 96 ust. 3 Ustawy, „PGKiM” udostępnia dane złożone w czasie 

postępowania o udzielenia zamówień publicznych w terminach i formie tam wskazanej 

– poprzez publikację na stronie lub na wniosek osób zainteresowanych. 

25.6. „PGKiM” może przekazać dane osobowe: 
1) organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów 

prawa, 
2) operatorom pocztowym i kurierom, 
3) dostawcom systemów informatycznych i usług IT uczestniczącym w procesach 

koniecznych do wykonywania umowy, 

mailto:iod@pgkimal.pl
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4) firmom wykonującym usługi dla „PGKiM”  na podstawie umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, 

5) Wykonawcom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

25.7.  Dane osobowe będą przetwarzane w „PGKiM”  do czasu niezbędnego do realizacji 

zadań, o których mowa w pkt 25.4. SIWZ, a następnie przekazywane do archiwum 

zakładowego i tam przechowywane odpowiednio - dokumentacja z postępowania o 

udzielenie zamówień publicznych – przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

25.8. Każdy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, kontroli 

oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania. Prawo do przenoszenia danych oraz 

prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na 

konieczność wywiązywania się z obowiązków przewidzianych w ustawie Pzp oraz dla 

celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz celów archiwalnych nie 

przysługuje, a w szczególności: 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych, 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

3) 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 

25.9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

25.10. Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 

RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym 

postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym. 

 

26. Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść: 

Wykaz załączników do niniejszej SIWZ. 

Lp. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 

1. Załącznik nr 1a-1d Formularz Ofertowy - wzór 

2. Załącznik nr 2a 
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu - wzór 

3. Załącznik nr 2b Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu -wzór 
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4. Załącznik nr 3 
Oświadczenie Wykonawcy  o tym, że należy/nie należy do grupy 
kapitałowej - wzór 

6. Załącznik nr 4 
oświadczenie o braku wydania wobec wykonawcy prawomocnego 
wyroku sądu (art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp) 

7. Załącznik nr 5 
oświadczenie o braku wydania wobec wykonawcy prawomocnego 
wyroku sądu (art. 24 ust. 1 pkt. 22 Pzp) 

8. Załącznik nr 6 oświadczenie o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych 

9. Załącznik nr 7a-7d Wzór umowy 

10. Załącznik nr 8 Zobowiązanie podmiotu trzeciego - wzór 

 
 

 

                                                                           Treść SIWZ z załącznikami zatwierdzam                                                                 

      Prezes Zarządu 
                                                                                                            /podpis/ 

                                                                          Grzegorz Andrzejczak 

..................................................................................... 
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ZAŁĄCZNIK NR 1a -  FORMULARZ OFERTOWY – WZÓR 
część 1 zamówienia 

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 
 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów administrowanych przez „PGKiM” Sp. z o.o. 
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 8/2019 

Zamawiający: 
 „PGKiM”  Sp.  z  o. o. 
ul. 1 Maja 28/30  
95-070 Aleksandrów  Łódzki 

Niniejszą ofertę składa: 
Lp. Nazwa i adres Wykonawcy (Wykonawców składających wspólną ofertę)* 

  

  

  
Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do kontaktów: 

Imię i nazwisko  

Adres  
Telefon  
e-mail  
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dla w/w zamówienia:  
Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 
1. zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i w pełni oraz bez żadnych 

zastrzeżeń akceptujemy jej treść; 
2. całe niniejsze zamówienie zostanie wykonane na podstawie treści: SIWZ, wyjaśnień i zmian do SIWZ 

oraz na podstawie złożonej oferty; 
3. oferuję(emy) wykonanie zamówienia, tj. odbiór i zagospodarowanie skratek pochodzących                        

z Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj 21, zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ, za cenę:  

brutto: ...................................................................... PLN (wpisać z tabeli Ogółem roczne koszty), 

słownie….............................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. PLN 

obliczoną na podstawie poniższej tabeli: 

Przedmiot: 
Cena jednostkowa 

brutto [zł] 
Ilość jednostek 

Ogółem wartość brutto [zł] 
[1x2] 

1 2 3 

Koszt wynajmu kontenera ………………../1 m-c 12 m-cy 

 

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadu: 
Skratki  
kod odpadu 19 08 01 

………………../1 tona 180 ton 
 

Ogółem roczne koszty wykonania usługi: 
(suma pozycji z kolumny 3)  

 

Kwota ta obejmuje całą wartość przedmiotu  umowy, wraz z podatkami, kosztami transportu                      
oraz  wszelkimi opłatami z tego tytułu wynikającymi; 

4. w pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptuję(emy) warunki umowy na wykonanie zamówienia 
zapisane w SIWZ; 

5. uważam(y) się za związanego(ych) niniejszą ofertą przez okres 30 dni; 
6. zamierzam(y) powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podmiotowi, jako 

podwykonawcy, udostępniającemu swoje zasoby w celu spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu: 
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Uwaga: 
W przypadku wykonywania części prac przez podwykonawcę, na zasoby, którego powołuje się Wykonawca, w celu spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu, część zamówienia/zakres prac winien być tożsamy z zobowiązaniem do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

Lp. 
Nazwa części zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę – 

podmiot udostepniający swoje zasoby 
Nazwa (firma) podwykonawcy  

1.   

2.   

 
7. zamierzam(y) powierzyć n/w podwykonawcom następujące części zamówienia: 

Lp. Nazwa części zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę 
Nazwa (firma) podwykonawcy (o ile 

jest znana na dzień sporządzania 
oferty) 

1.   

2.   

 
Jeżeli Wykonawca pozostawi powyższe tabele niewypełnione  to Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca samodzielnie 
zrealizuje całe niniejsze zamówienie  

8.  na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r. poz. 1126 ze zm.) wskazuję nazwę i numer postępowania 
(oznaczenie sprawy) o udzielenie zamówienia publicznego oraz oświadczenia lub dokumenty, o 
których mowa w §2, §5 i §7 rozporządzenia, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w 
szczególności oświadczenia lub dokumenty przechowywane przez zamawiającego zgodnie z art. 97 
ust. 1 Pzp, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp. 
(należy wypełnić, jeżeli oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w §2, §5 i §7 rozporządzenia Ministra Rozwoju  
z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r. poz. 1126) znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub 
dokumentów przechowywane przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp) 

Nazwa postępowania 
Numer postępowania  

(oznaczenie sprawy do której dokumenty 
zostały dołączone) 

Rodzaj oświadczeń lub dokumentów  
(znajdujących się w posiadaniu zamawiającego). 1 

   

   

 
9.  Oświadczam/my, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną z art. 13 i 14 RODO, 

zawartą w SIWZ oraz wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 
 

1 Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w §2, §5 i §7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126 ze zm.), które 
znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 
97 ust. 1 Pzp, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp. 
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art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Unii Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy w 
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, zawarcia i 
realizacji  umowy o udzielenie zamówienia. 

 
10. Pozostałe dane Wykonawcy/Wykonawców: 

Nr konta bankowego, na które 
należy zwrócić wadium  
(w przypadku wniesienia wadium w 
formie pieniężnej) 

Należy podać tylko w przypadku gdy jest to inny nr konta niż to, z którego 
wadium wpłynęło na konto Zamawiającego. 

Informacja czy Wykonawca jest**: 
(w przypadku Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o 
zamówienie,  wymaganą informację 
należy podać w odniesieniu do 
lidera)  

mikroprzedsiębiorstwem 
 
 
TAK/NIE* 

małym lub średnim 
przedsiębiorstwem 
 
TAK/NIE* 

 
*niepotrzebne skreślić 
** Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych 

 
…………….…………..…., dnia ………….……. r. 

  ………………………………………… 

                                                                                                                                                         (podpis) 
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ZAŁĄCZNIK NR 1b -  FORMULARZ OFERTOWY – WZÓR 
część 2 zamówienia 

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 
 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów administrowanych przez „PGKiM” Sp. z o.o. 
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 8/2019 

Zamawiający: 
 „PGKiM”  Sp.  z  o. o. 
ul. 1 Maja 28/30  
95-070 Aleksandrów  Łódzki 

Niniejszą ofertę składa: 
Lp. Nazwa i adres Wykonawcy (Wykonawców składających wspólną ofertę)* 

  

  

  
Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do kontaktów: 

Imię i nazwisko  

Adres  
Telefon  
e-mail  
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dla w/w zamówienia:  
Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 
1. zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i w pełni oraz bez żadnych 

zastrzeżeń akceptujemy jej treść; 
2. całe niniejsze zamówienie zostanie wykonane na podstawie treści: SIWZ, wyjaśnień i zmian do SIWZ 

oraz na podstawie złożonej oferty; 
3. oferuję(emy) wykonanie zamówienia, tj. odbiór i zagospodarowanie zużytego węgla aktywnego z 

oczyszczania gazów odlotowych, pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj 21, zgodnie 
z wymogami określonymi w SIWZ, za cenę:  

brutto: ...................................................................... PLN (wpisać z tabeli Ogółem wartość brutto), 

słownie….............................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. PLN 

obliczoną na podstawie poniższej tabeli: 

Przedmiot: 
Cena jednostkowa 

brutto [zł] 
Ilość jednostek 

Ogółem wartość brutto [zł] 
[1x2] 

1 2 3 

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadu: 
Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów 
odlotowych 
kod odpadu 19 01 10* 

………………../1 tona 1,5 tony 

 

Ogółem roczne koszty wykonania usługi: 
(pozycja z kolumny 3) 

 

Kwota ta obejmuje całą wartość przedmiotu  umowy, wraz z podatkami, kosztami transportu                      
oraz  wszelkimi opłatami z tego tytułu wynikającymi; 

4. w pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptuję(emy) warunki umowy na wykonanie zamówienia 
zapisane w SIWZ; 

5. uważam(y) się za związanego(ych) niniejszą ofertą przez okres 30 dni; 
6. zamierzam(y) powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podmiotowi, jako 

podwykonawcy, udostępniającemu swoje zasoby w celu spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu: 
Uwaga: 
W przypadku wykonywania części prac przez podwykonawcę, na zasoby, którego powołuje się Wykonawca, w celu spełnienia warunków 



 
Zamawiający – PGKiM Sp. z o.o. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na:  

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów administrowanych przez „PGKiM” Sp.  z o.o.” 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 8/2019 
 

 

 

 

udziału w postępowaniu, część zamówienia/zakres prac winien być tożsamy z zobowiązaniem do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

Lp. 
Nazwa części zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę – 

podmiot udostepniający swoje zasoby 
Nazwa (firma) podwykonawcy  

1.   

2.   

 
7. zamierzam(y) powierzyć n/w podwykonawcom następujące części zamówienia: 

Lp. Nazwa części zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę 
Nazwa (firma) podwykonawcy (o ile 

jest znana na dzień sporządzania 
oferty) 

1.   

2.   

 
Jeżeli Wykonawca pozostawi powyższe tabele niewypełnione  to Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca samodzielnie 
zrealizuje całe niniejsze zamówienie  

8. na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (Dz.U. z 2016r. poz. 1126 ze zm.) wskazuję nazwę i numer postępowania (oznaczenie 
sprawy) o udzielenie zamówienia publicznego oraz oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w 
§2, §5 i §7 rozporządzenia, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności 
oświadczenia lub dokumenty przechowywane przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, w 
celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp. 
(należy wypełnić, jeżeli oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w §2, §5 i §7 rozporządzenia Ministra Rozwoju  
z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r. poz. 1126) znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub 
dokumentów przechowywane przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp) 

Nazwa postępowania 
Numer postępowania  

(oznaczenie sprawy do której dokumenty 
zostały dołączone) 

Rodzaj oświadczeń lub dokumentów  
(znajdujących się w posiadaniu zamawiającego). 2 

   

   

 
9.  Oświadczam/my, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną z art. 13 i 14 RODO, 

zawartą w SIWZ oraz wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 
art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Unii Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

 
2 Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w §2, §5 i §7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126 ze zm.), które 
znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 
97 ust. 1 Pzp, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp. 



 
Zamawiający – PGKiM Sp. z o.o. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na:  

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów administrowanych przez „PGKiM” Sp.  z o.o.” 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 8/2019 
 

 

 

 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy w 
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, zawarcia i 
realizacji  umowy o udzielenie zamówienia. 

 
10. Pozostałe dane Wykonawcy/Wykonawców: 

Nr konta bankowego, na które 
należy zwrócić wadium  
(w przypadku wniesienia wadium w 
formie pieniężnej) 

Należy podać tylko w przypadku gdy jest to inny nr konta niż to, z którego 
wadium wpłynęło na konto Zamawiającego. 

Informacja czy Wykonawca jest**: 
(w przypadku Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o 
zamówienie,  wymaganą informację 
należy podać w odniesieniu do 
lidera)  

mikroprzedsiębiorstwem 
 
 
TAK/NIE* 

małym lub średnim 
przedsiębiorstwem 
 
TAK/NIE* 

 
*niepotrzebne skreślić 
** Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych 

 
…………….…………..…., dnia ………….……. r. 

  ………………………………………… 

                                                                                                                                                         (podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 



 
Zamawiający – PGKiM Sp. z o.o. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na:  

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów administrowanych przez „PGKiM” Sp.  z o.o.” 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 8/2019 
 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1c -  FORMULARZ OFERTOWY – WZÓR 
część 3 zamówienia 

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 
 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów administrowanych przez „PGKiM” Sp. z o.o. 
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 8/2019 

Zamawiający: 
 „PGKiM”  Sp.  z  o. o. 
ul. 1 Maja 28/30  
95-070 Aleksandrów  Łódzki 

Niniejszą ofertę składa: 
Lp. Nazwa i adres Wykonawcy (Wykonawców składających wspólną ofertę)* 

  

  

  
Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do kontaktów: 

Imię i nazwisko  

Adres  
Telefon  
e-mail  
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dla w/w zamówienia:  
Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 
1. zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i w pełni oraz bez żadnych 

zastrzeżeń akceptujemy jej treść; 
2. całe niniejsze zamówienie zostanie wykonane na podstawie treści: SIWZ, wyjaśnień i zmian do SIWZ 

oraz na podstawie złożonej oferty; 
3. oferuję(emy) wykonanie zamówienia, tj. odbiór i zagospodarowanie piasku, pochodzącego                          

z Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj 21, zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ, za cenę:  

brutto: ...................................................................... PLN (wpisać z tabeli Ogółem wartość brutto), 

słownie….............................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. PLN 

obliczoną na podstawie poniższej tabeli: 

Przedmiot: 
Cena jednostkowa 

brutto [zł] 
Ilość jednostek 

Ogółem wartość brutto [zł] 
[1x2] 

1 2 3 

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadu: 
piasek 
kod odpadu 19 08 02 

………………../1 tona 80 ton 
 

Ogółem roczne koszty wykonania usługi: 
(pozycja z kolumny 3) 

 

Kwota ta obejmuje całą wartość przedmiotu  umowy, wraz z podatkami, kosztami transportu                      
oraz  wszelkimi opłatami z tego tytułu wynikającymi; 

4. w pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptuję(emy) warunki umowy na wykonanie zamówienia 
zapisane w SIWZ; 

5. uważam(y) się za związanego(ych) niniejszą ofertą przez okres 30 dni; 
6. zamierzam(y) powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podmiotowi, jako 

podwykonawcy, udostępniającemu swoje zasoby w celu spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu: 
Uwaga: 
W przypadku wykonywania części prac przez podwykonawcę, na zasoby, którego powołuje się Wykonawca, w celu spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu, część zamówienia/zakres prac winien być tożsamy z zobowiązaniem do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 



 
Zamawiający – PGKiM Sp. z o.o. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na:  

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów administrowanych przez „PGKiM” Sp.  z o.o.” 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 8/2019 
 

 

 

 

Lp. 
Nazwa części zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę – 

podmiot udostepniający swoje zasoby 
Nazwa (firma) podwykonawcy  

1.   

2.   

 
7. zamierzam(y) powierzyć n/w podwykonawcom następujące części zamówienia: 

Lp. Nazwa części zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę 
Nazwa (firma) podwykonawcy (o ile 

jest znana na dzień sporządzania 
oferty) 

1.   

2.   

 
Jeżeli Wykonawca pozostawi powyższe tabele niewypełnione  to Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca samodzielnie 
zrealizuje całe niniejsze zamówienie  

8.  na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r. poz. 1126 ze zm.) wskazuję nazwę i numer postępowania 
(oznaczenie sprawy) o udzielenie zamówienia publicznego oraz oświadczenia lub dokumenty, o 
których mowa w §2, §5 i §7 rozporządzenia, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w 
szczególności oświadczenia lub dokumenty przechowywane przez zamawiającego zgodnie z art. 97 
ust. 1 Pzp, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp. 
(należy wypełnić, jeżeli oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w §2, §5 i §7 rozporządzenia Ministra Rozwoju  
z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r. poz. 1126) znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub 
dokumentów przechowywane przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp) 

Nazwa postępowania 
Numer postępowania  

(oznaczenie sprawy do której dokumenty 
zostały dołączone) 

Rodzaj oświadczeń lub dokumentów  
(znajdujących się w posiadaniu zamawiającego). 3 

   

   

 
9.  Oświadczam/my, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną z art. 13 i 14 RODO, 

zawartą w SIWZ oraz wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 
art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Unii Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

 
3 Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w §2, §5 i §7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126 ze zm.), które 
znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 
97 ust. 1 Pzp, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp. 



 
Zamawiający – PGKiM Sp. z o.o. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na:  

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów administrowanych przez „PGKiM” Sp.  z o.o.” 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 8/2019 
 

 

 

 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy w 
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, zawarcia i 
realizacji  umowy o udzielenie zamówienia. 

 
10. Pozostałe dane Wykonawcy/Wykonawców: 

Nr konta bankowego, na które 
należy zwrócić wadium  
(w przypadku wniesienia wadium w 
formie pieniężnej) 

Należy podać tylko w przypadku gdy jest to inny nr konta niż to, z którego 
wadium wpłynęło na konto Zamawiającego. 

Informacja czy Wykonawca jest**: 
(w przypadku Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o 
zamówienie,  wymaganą informację 
należy podać w odniesieniu do 
lidera)  

mikroprzedsiębiorstwem 
 
 
TAK/NIE* 

małym lub średnim 
przedsiębiorstwem 
 
TAK/NIE* 

 
*niepotrzebne skreślić 
** Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych 

 
…………….…………..…., dnia ………….……. r. 

  ………………………………………… 

                                                                                                                                                         (podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zamawiający – PGKiM Sp. z o.o. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na:  

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów administrowanych przez „PGKiM” Sp.  z o.o.” 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 8/2019 
 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1d -  FORMULARZ OFERTOWY – WZÓR 
część 4 zamówienia 

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 
 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów administrowanych przez „PGKiM” Sp. z o.o. 
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 8/2019 

Zamawiający: 
 „PGKiM”  Sp.  z  o. o. 
ul. 1 Maja 28/30  
95-070 Aleksandrów  Łódzki 

Niniejszą ofertę składa: 
Lp. Nazwa i adres Wykonawcy (Wykonawców składających wspólną ofertę)* 

  

  

  
Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do kontaktów: 

Imię i nazwisko  

Adres  
Telefon  
e-mail  
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dla w/w zamówienia:  
Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 
1. zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i w pełni oraz bez żadnych 

zastrzeżeń akceptujemy jej treść; 
2. całe niniejsze zamówienie zostanie wykonane na podstawie treści: SIWZ, wyjaśnień i zmian do SIWZ 

oraz na podstawie złożonej oferty; 
3. oferuję(emy) wykonanie zamówienia, tj. odbiór i zagospodarowanie odpadów z laboratorium, 

pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj 21, zgodnie z wymogami określonymi w 
SIWZ, za cenę:  

brutto: ...................................................................... PLN (wpisać z tabeli Ogółem roczne koszty), 

słownie….............................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. PLN 
obliczoną na podstawie poniższej tabeli: 

Przedmiot: 
Cena jednostkowa 

brutto [zł] 
Ilość jednostek 

Ogółem wartość brutto [zł] 
[1x2] 

1 2 3 

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadu: 
Odpady z laboratorium: 

x x x 

kod odpadu 15 01 10* ………………../1 kg 2 kg 
 

kod odpadu 16 02 14 ………………../1 kg 5 kg 
 

kod odpadu 16 05 06* ………………../1 kg 50 kg 
 

kod odpadu 16 05 07* ………………../1 kg 5 kg 
 

kod odpadu 16 05 08* ………………../1 kg 5 kg 
 

kod odpadu 16 05 09 ………………../1 kg 13 kg 
 



 
Zamawiający – PGKiM Sp. z o.o. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na:  

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów administrowanych przez „PGKiM” Sp.  z o.o.” 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 8/2019 
 

 

 

 

Ogółem roczne koszty wykonania usługi: 
(suma pozycji z kolumny 3) 

 

Kwota ta obejmuje całą wartość przedmiotu  umowy, wraz z podatkami, kosztami transportu                      
oraz  wszelkimi opłatami z tego tytułu wynikającymi; 

4. w pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptuję(emy) warunki umowy na wykonanie zamówienia 
zapisane w SIWZ; 

5. uważam(y) się za związanego(ych) niniejszą ofertą przez okres 30 dni; 
6. zamierzam(y) powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podmiotowi, jako 

podwykonawcy, udostępniającemu swoje zasoby w celu spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu: 
Uwaga: 
W przypadku wykonywania części prac przez podwykonawcę, na zasoby, którego powołuje się Wykonawca, w celu spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu, część zamówienia/zakres prac winien być tożsamy z zobowiązaniem do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

Lp. 
Nazwa części zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę – 

podmiot udostepniający swoje zasoby 
Nazwa (firma) podwykonawcy  

1.   

2.   

 
7. zamierzam(y) powierzyć n/w podwykonawcom następujące części zamówienia: 

Lp. Nazwa części zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę 
Nazwa (firma) podwykonawcy (o ile 

jest znana na dzień sporządzania 
oferty) 

1.   

2.   

 
Jeżeli Wykonawca pozostawi powyższe tabele niewypełnione  to Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca samodzielnie 
zrealizuje całe niniejsze zamówienie  

8.  na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r. poz. 1126 ze zm.) wskazuję nazwę i numer postępowania 
(oznaczenie sprawy) o udzielenie zamówienia publicznego oraz oświadczenia lub dokumenty, o 
których mowa w §2, §5 i §7 rozporządzenia, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w 
szczególności oświadczenia lub dokumenty przechowywane przez zamawiającego zgodnie z art. 97 
ust. 1 Pzp, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp. 
(należy wypełnić, jeżeli oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w §2, §5 i §7 rozporządzenia Ministra Rozwoju  
z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r. poz. 1126) znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub 
dokumentów przechowywane przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp) 



 
Zamawiający – PGKiM Sp. z o.o. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na:  

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów administrowanych przez „PGKiM” Sp.  z o.o.” 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 8/2019 
 

 

 

 

Nazwa postępowania 
Numer postępowania  

(oznaczenie sprawy do której dokumenty 
zostały dołączone) 

Rodzaj oświadczeń lub dokumentów  
(znajdujących się w posiadaniu zamawiającego). 4 

   

   

 
9.  Oświadczam/my, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną z art. 13 i 14 RODO, 

zawartą w SIWZ oraz wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 
art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Unii Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy w 
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, zawarcia i 
realizacji  umowy o udzielenie zamówienia. 

 
10. Pozostałe dane Wykonawcy/Wykonawców: 

Nr konta bankowego, na które 
należy zwrócić wadium  
(w przypadku wniesienia wadium w 
formie pieniężnej) 

Należy podać tylko w przypadku gdy jest to inny nr konta niż to, z którego 
wadium wpłynęło na konto Zamawiającego. 

Informacja czy Wykonawca jest**: 
(w przypadku Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o 
zamówienie,  wymaganą informację 
należy podać w odniesieniu do 
lidera)  

mikroprzedsiębiorstwem 
 
 
TAK/NIE* 

małym lub średnim 
przedsiębiorstwem 
 
TAK/NIE* 

 
*niepotrzebne skreślić 
** Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych 

 
…………….…………..…., dnia ………….……. r. 

  ………………………………………… 

                                                                                                                                                         (podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w §2, §5 i §7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126 ze zm.), które 
znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 
97 ust. 1 Pzp, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp. 



 
Zamawiający – PGKiM Sp. z o.o. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na:  

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów administrowanych przez „PGKiM” Sp.  z o.o.” 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 8/2019 
 

 

 

 

 ZAŁĄCZNIK NR 2a - oświadczenie Wykonawcy – WZÓR 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy  
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów  
z terenów administrowanych przez „PGKiM” Sp. z o.o.” 

Oznaczenie sprawy: 8/2019 

dotyczy części zamówienia: …..… (wpisać część zamówienia: 1-5) 

Ja (my), niżej podpisany(i) oświadczam(y), co następuje: 

1. Informacja dotycząca Wykonawcy. 

Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu określone przez 

Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz pkt 5 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

2. Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów. 

Oświadczam(y), że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 

określonych przez Zamawiającego w pkt 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

polegam na zasobach następującego podmiotu / następujących podmiotów: 

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

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

w następującym zakresie…………………………………………………………………………………………………… 

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

3. Oświadczenie dotyczące podanych informacji. 

Oświadczam(y), 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. 

 

         …………….……., dnia ………….……. r. 

 

…………………………………………… 

                                                                                                                                                                            (podpis) 

 

 

 

 

 

 



 
Zamawiający – PGKiM Sp. z o.o. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na:  

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów administrowanych przez „PGKiM” Sp.  z o.o.” 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 8/2019 
 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2b - oświadczenie Wykonawcy – WZÓR 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy  
o braku podstaw wykluczenia z postępowania  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów  
z terenów administrowanych przez „PGKiM” Sp. z o.o.” 

Oznaczenie sprawy: 8/2019 

dotyczy części zamówienia: …..… (wpisać część zamówienia: 1-5) 

 

Ja (my), niżej podpisany(i) oświadczam(y), co następuje: 

 

1. Oświadczenie dotyczące Wykonawcy. 

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

pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 

pkt 1 i 8 ustawy Pzp. 

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 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy 

Pzp). 

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

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

2. Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca. 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 

1) …………………………………………………………………………………………………….…..………..…..... 

2) ……………………………………………………………………………………………….…………..…………..... 

3) ………………………………………………………………………………………..…………………….………..... 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 



 
Zamawiający – PGKiM Sp. z o.o. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na:  

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów administrowanych przez „PGKiM” Sp.  z o.o.” 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 8/2019 
 

 

 

 

W przypadku korzystania z zasobu podmiotu trzeciego należy złożyć zobowiązanie tego  podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby 

Wykonawcy składającego ofertę. 

 

3. Oświadczenie dotyczące podanych informacji. 

Oświadczam(y), 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. 

 

 

…………….……., dnia ………….……. r. 

 

…………………………………………… 

                                                                                                                                                                                      (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Zamawiający – PGKiM Sp. z o.o. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na:  

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów administrowanych przez „PGKiM” Sp.  z o.o.” 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 8/2019 
 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI  
ALBO BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ - WZÓR 

Zamawiający: 
 „PGKiM”  Sp.  z  o. o. 
ul. 1 Maja 28/30  
95-070 Aleksandrów  Łódzki 
 

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności  
albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

l.p. Nazwa Wykonawcy: Adres: 

   

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
z terenów administrowanych przez „PGKiM” Sp. z o.o.” w postępowaniu prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego, ja/my* niżej podpisany/i* oświadczam/my*, że:  

po zapoznaniu się z zamieszczoną na stronie internetowej informacją z otwarcia ofert Wykonawca: 

 nie należy do tej samej grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U z 2018 r. poz. 798) 

 należy do tej samej grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U z 2018 r. poz. 798), w skład której wchodzą 
następujący Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu: 

1)………………………………………………………………………………………………............................................................. 
2)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(*) niepotrzebne skreślić lub pominąć 
(**) zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (przez grupę kapitałową rozumie się 
wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego 
przedsiębiorcę. 

 
[Brak zaznaczenia któregokolwiek z kwadratów i niewypełnienie listy podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej - przy jednoczesnym złożeniu podpisu na dokumencie będzie rozumiane jako informacja o braku 
przynależności do grupy kapitałowej.] 

 
1. Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

2. Stosowne oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej należy 

złożyć wyłącznie w odniesieniu do kręgu Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym 

postępowaniu. Jeśli zatem wykonawca należy do grupy kapitałowej, ale żaden z podmiotów należących do tej 

grupy nie złożył odrębnej oferty w tym postępowaniu, wykonawca oświadcza, iż nie należy do tej samej grupy 

kapitałowej. 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz 

zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

…………….……., dnia ………….……. r. 

………………………………………… 

                                                                                                                                                                                               (podpis) 

 

 



 
Zamawiający – PGKiM Sp. z o.o. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na:  

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów administrowanych przez „PGKiM” Sp.  z o.o.” 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 8/2019 
 

 

 

 

 
ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIA O BRAKU WYDANIA WOBEC  

WYKONAWCY PRAWOMOCNEGO WYROKU SĄDU - WZÓR 

 
Zamawiający: 
 „PGKiM”  Sp.  z  o. o. 
ul. 1 Maja 28/30  
95-070 Aleksandrów  Łódzki 

 
Oświadczenie Wykonawcy  

o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 15 Pzp  
(przesłanka obligatoryjna - art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy Pzp) 

 

l.p. Nazwa (y) Wykonawcy (ów): Adres: 

   

   

 
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
z terenów administrowanych przez „PGKiM” Sp. z o.o.”, w postępowaniu prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego, ja/my* niżej podpisany/i* oświadczam/my*, że:  
 
❑ Nie wydano wobec nas prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej  

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

❑ Wydano wobec nas prawomocny wyrok lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu  

z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne ale dokonaliśmy 

płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarliśmy wiążące 

porozumienie w sprawie spłat tych należności na potwierdzenie czego dołączamy dokumenty 

potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 

zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności*; 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne  

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w 

błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
 
…………….……., dnia ………….……. r. 

………………………………………… 

                                                                                                                                                                                               (podpis) 

 
UWAGA: NINIEJSZE OŚWIADCZENIE SKŁADA ODRĘBNIE KAŻDY Z WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ  
O ZAMÓWIENIE. W PRZYPADKU POLEGANIA PRZEZ WYKONAWCĘ NA ZASOBACH PODMIOTU TRZECIEGO, NINIEJSZE OŚWIADCZENIE SKŁADA 
RÓWNIEŻ PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY SWOJE ZASOBY. 
 
OŚWIADCZENIE albo DOKUMENTY (dokumenty w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – potwierdzające 
 dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat 

tych należności, a w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności)  

 
                       

 



 
Zamawiający – PGKiM Sp. z o.o. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na:  

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów administrowanych przez „PGKiM” Sp.  z o.o.” 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 8/2019 
 

 

 

 

 
ZAŁĄCZNIK NR 5 - OŚWIADCZENIA O BRAKU WYDANIA WOBEC  

WYKONAWCY PRAWOMOCNEGO WYROKU SĄDU - WZÓR. 

 
Zamawiający: 
 „PGKiM”  Sp.  z  o. o. 
ul. 1 Maja 28/30  
95-070 Aleksandrów  Łódzki 

 
Oświadczenie Wykonawcy  

o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego  
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne 

(przesłanka obligatoryjna - art. 24 ust. 1 pkt. 22 ustawy Pzp  
 

l.p. Nazwa (y) Wykonawcy (ów): Adres: 

   

   

 
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
z terenów administrowanych przez „PGKiM” Sp. z o.o.”, w postępowaniu prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego, ja/my* niżej podpisany/i* oświadczam/my*, że:  

❑ Nie wydano wobec nas orzeczenia, tytułem środka zapobiegawczego, zakazu ubiegania się o zamówienia 

publiczne*; 

❑ Wydano wobec nas orzeczenia, tytułem środka zapobiegawczego, zakazu ubiegania się  

o zamówienia publiczne*; 

*Niepotrzebne skreślić 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne  

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd 

przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

…………….……., dnia ………….……. r. 

………………………………………… 

                                                                                                                                                                                               (podpis) 

 
 
UWAGA: NINIEJSZE OŚWIADCZENIE SKŁADA ODRĘBNIE KAŻDY Z WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ  
O ZAMÓWIENIE. W PRZYPADKU POLEGANIA PRZEZ WYKONAWCĘ NA ZASOBACH PODMIOTU TRZECIEGO, NINIEJSZE OŚWIADCZENIE SKŁADA 
RÓWNIEŻ PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY SWOJE ZASOBY. 

 
 
 

                         

 

 
 



 
Zamawiający – PGKiM Sp. z o.o. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na:  

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów administrowanych przez „PGKiM” Sp.  z o.o.” 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 8/2019 
 

 

 

 

 
ZAŁĄCZNIK NR 6 - OŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU Z OPŁACENIEM  

PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH - WZÓR. 

 
Zamawiający: 
 „PGKiM”  Sp.  z  o. o. 
ul. 1 Maja 28/30  
95-070 Aleksandrów  Łódzki 

 
Oświadczenie Wykonawcy 

o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp 
(przesłanka fakultatywna - art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp  

 

l.p. Nazwa (y) Wykonawcy (ów): Adres: 

   

   

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
z terenów administrowanych przez „PGKiM” Sp. z o.o.”, w postępowaniu prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego, ja/my* niżej podpisany/i* oświadczam/my*, że:  

❑ nie zalegamy z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o 

podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445)*; 

❑ zalegamy z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.                       

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445)*; 

*Niepotrzebne skreślić 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne  

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd 

przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……., dnia ………….……. r. 

………………………………………… 

                                                                                                                                                                                               (podpis) 

 

 
UWAGA: NINIEJSZE OŚWIADCZENIE SKŁADA ODRĘBNIE KAŻDY Z WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ  
O ZAMÓWIENIE. W PRZYPADKU POLEGANIA PRZEZ WYKONAWCĘ NA ZASOBACH PODMIOTU TRZECIEGO, NINIEJSZE OŚWIADCZENIE SKŁADA 
RÓWNIEŻ PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY SWOJE ZASOBY. 
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ZAŁĄCZNIK NR 7a -  WZÓR UMOWY 
Część 1 zamówienia 

 

UMOWA nr …………… 

 

zawarta w ……………. w dniu …………….. r. pomiędzy:  

„PGKiM” Sp. z o. o., ul 1 Maja 28/30 w Aleksandrowie Łódzkim, wpisaną do Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000048012, reprezentowaną przez:  

Prezesa Spółki - Grzegorza Andrzejczaka, 

 zwaną w dalszej części Zamawiającym,  

a  

…………………., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS:…………………………, reprezentowaną przez: ……….……..…………………………., 

zwanym w dalszej części Wykonawcą,  

o następującej treści:  

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie               

19 08 01 – skratki, pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj 21. 

2. Orientacyjna ilość odpadów przeznaczonych do odbioru, transportu i odzysku lub 

unieszkodliwiania wyniesie: 

− Skratki –180 ton. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany w podanej produkcji odpadów 

przeznaczonych do odebrania i zagospodarowania w zależności od przebiegu procesu 

technologicznego oczyszczalni ścieków i od uwarunkowań technologicznych  

w procesie gospodarki odpadowej. W przypadku odbioru odpadów w ilości mniejszej niż 

wyżej określone, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie ze Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie ze złożoną ofertą. 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy w terminie od ………….. do 

………………… roku lub do wyczerpania kwoty określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w ust 1 Wykonawca przetransportuje  

i zagospodaruje odpady w ilościach podanych w załączniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, umowa wygaśnie na skutek jej wykonania.  

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadu co najmniej raz w miesiącu, do 48h od 

telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego po zapełnieniu się kontenera. Zamawiający 

wymaga odbioru skratek, również w okresie zimowym, przy temperaturach zewnętrznych 

poniżej 0°C (np. -20 stopni C i mniej). Wykonawca musi dostosować środki transportu w 

taki sposób, aby możliwy był ciągły odbiór przedmiotu umowy. Zamawiający nie 

przewiduje dodatkowych środków technicznych oprócz obecnie istniejących, które będą 

zabezpieczać przed zamarznięciem przedmiotu umowy. 

2. Odbiór odpadów będzie odbywał się bezpośrednio z Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj 

21. Skratki będą gromadzone w kontenerze dostarczonym przez Wykonawcę. Miejscem 

ustawienia kontenera będzie niezadaszony plac z utwardzoną powierzchnią. Załadunek 

odpadów do kontenera leży po stronie Zamawiającego. 
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3. Zamawiający umożliwi Wykonawcy wjazd na teren Oczyszczalni ścieków w terminach 

wskazanych w zawiadomieniu.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego ważenia samochodów odbierających 

odpady z pustym i pełnym kontenerem na legalizowanej wadze należącej do Zamawiającego 

znajdującej się w Wydziale Gospodarki Cieplnej Aleksandrów Łódzki ul. Pabianicka 125                

w celu ustalenia masy odpadów. 

5. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację niniejszej Umowy są:  

a) po stronie Zamawiającego:  ……………………………………………………… 

b) po stronie Wykonawcy: ………………………………………………………. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do transportu odpadów z miejsca ich powstania do miejsca 

zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a szczególności zgodnie  

z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992). 

7. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wszelkich aktualnych i ostatecznych zezwoleń, 

zgód, decyzji wymaganych przepisami prawa na prowadzenie działalności stanowiącej 

przedmiot Umowy, jak również niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy, o ile 

przepisy prawa wymagają takich zezwoleń, zgód decyzji.  

8. Z chwilą przekazania odpadów przez Zamawiającego, odpowiedzialność za działania objęte 

zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami przenosi 

się na Wykonawcę, zgodnie z art. 27 ustawy o odpadach.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do transportowania odpadów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

§ 4 

1. Maksymalna wysokość wynagrodzenia za wykonanie całego przedmiotu Umowy t.j. odbiór, 

transport i zagospodarowanie odpadu, zgodnie wynosi ………………. zł netto, plus 8 % 

VAT ……………………………… zł, co stanowi wynagrodzenie ryczałtowe brutto 

…………………………….. zł (słownie: ………………………………. 00/100). 

2. Dla celów rozliczeń ustala się cenę jednostkową za odbiór, transport i zagospodarowanie 

skratek w wysokości ……………… zł brutto/tonę (w tym należny podatek VAT 8%). 

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za rzeczywiście wywiezione odpady. 

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie związane z realizacją przedmiotu Umowy koszty, w 

tym między innymi koszt podstawienia dodatkowych pojemników w przypadku wystąpienia 

sytuacji awaryjnej, załadunku napełnionych odpadami pojemników na własne środki 

transportu, koszt transportu i rozładunku do miejsca zagospodarowania odpadu, koszt 

zagospodarowania odpadu, ewentualne opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia i 

inne opłaty niewymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu Umowy. 

4. Przekazanie odpadów przez Zamawiającego dla Wykonawcy umowy (odbiorcy odpadów), 

odbywać się będzie zgodnie z ustawą o odpadach tj. na podstawie kart przekazania odpadu. 

Ilość odpadów przekazana do zagospodarowania będzie określana na koniec każdego 

miesiąca w karcie przekazania odpadu i protokole odbioru, który będzie załącznikiem do 

faktury.   

5. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie z konta Zamawiającego na 

wskazany rachunek bankowy Wykonawcy. 

6. Termin płatności faktury ustala się na 30 dni od daty otrzymania faktury. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w określonych poniżej 

wysokościach: 

a) w razie wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od  

Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust 1 Umowy,  
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b) z tytułu opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki w 

stosunku do terminów określonych w Umowie, 

c) z tytułu wstrzymania realizacji Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień 

wstrzymania realizacji Umowy. 

d) w razie odstąpienia od Umowy w całości lub w części, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 

ust 1 Umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrąceń należnych mu kar umownych z 

wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w fakturze stanowiącej rozliczenie za przedmiot 

umowy. 

§ 6 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części 

Umowy. 

2. Zamawiający ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w razie nie 

wykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, a w szczególności 

niezrealizowania obowiązków określonych w § 3 oraz w przypadku utraty 

zezwolenia/zezwoleń, których mowa w § 3 ust.7 Umowy.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 3-

miesięcznego okresu wypowiedzenia w każdym czasie a w szczególności jeżeli poweźmie 

wiadomość o tym, że:  

a) Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub upadłości, 

b) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

c) Wykonawca przystąpił do rozwiązania firmy. 

Wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie doręczonym listem poleconym lub w 

inny sposób za pokwitowaniem, a jego skutek w postaci rozwiązania umowy następuje na 

koniec miesiąca kalendarzowego. 

4. Wykonawca ma prawo wypowiedzenia Umowy, z zachowaniem 30 dniowego okresu 

wypowiedzenia w przypadku zalegania przez Zamawiającego z uiszczeniem należności za 

złożoną zgodnie z postanowieniami Umowy fakturą.  

 

§ 7 

Wszystkie zmiany umowy pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej. 

 

§ 8 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 9 

Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 10 

Umowę  sporządzono  w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

Zamawiającego i dla Wykonawcy. 

 

§ 11 

1. Zgodnie z zapisem art. 6 ust.1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679 

zawarcie niniejszej umowy stanowi podstawę do przetwarzania danych osobowych strony 

umowy w celu jej realizacji. 

2. Zgodnie z art. 12 i art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679  

informujemy, że: 

a. Administratorem danych osobowych wykonawcy jest „PGKiM” sp. z o.o. z siedzibą w 

Aleksandrowie Łódzkim, przy ul.1-go Maja 28/30.  

b. Inspektor Ochrony Danych administratora – kontakt –siedziba Spółki pok. 37, adres 

email iod@pgkimal.pl, telefon nr 42 652-35-01 w. 71. 

c. Dane osobowe wykonawcy przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 

6 ust. 1 pkt. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679.  

d. Pani/Pana dane będą przekazywane: 

- organom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa, 

- operatorom pocztowym i kurierom, 

- dostawcom systemów informatycznych i usług IT, 

-firmom wykonującym usługi dla Spółki na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych. 

e. Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane przez okres trwania umowy. Okres 

przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia 

roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez „PGKiM”. Po tym okresie dane 

będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa,  w tym 

przepisami o rachunkowości. 

f. Wykonawca posiada prawo: dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, żądania 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania oraz prawo do żądania przeniesienia swoich danych. 

g. Wykonawca ma prawo złożenia skargi na przetwarzanie jego danych osobowych do 

organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 

przetwarzanie narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 2016/679. 

h. Dane osobowe wykonawcy nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w 

tym profilowaniu. 

i. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są niezbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu  umowy, wobec czego niepodanie ich może 

skutkować brakiem zawarcia i wykonania umowy. 

3. Wobec powyższego wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w 

celu zawarcia i wykonania umowy.” 
 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
 

 

mailto:iod@pgkimal.pl
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ZAŁĄCZNIK NR 7b -  WZÓR UMOWY 
Część 2 zamówienia 

 

UMOWA nr …………… 

 

zawarta w ……………. w dniu …………….. r. pomiędzy:  

„PGKiM” Sp. z o. o., ul 1 Maja 28/30 w Aleksandrowie Łódzkim, wpisaną do Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000048012, reprezentowaną przez:  

Prezesa Spółki - Grzegorza Andrzejczaka, 

 zwaną w dalszej części Zamawiającym,  

a  

…………………., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS:…………………………, reprezentowaną przez: ……….……..…………………………., 

zwanym w dalszej części Wykonawcą,  

o następującej treści:  

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie               

19 01 10* – zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych, pochodzący z 

Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj 21. 

2. Orientacyjna ilość odpadów przeznaczonych do odbioru, transportu i odzysku lub 

unieszkodliwiania wyniesie: 

− zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych – 1,5 tony. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany w podanej produkcji odpadów 

przeznaczonych do odebrania i zagospodarowania w zależności od przebiegu procesu 

technologicznego oczyszczalni ścieków i od uwarunkowań technologicznych  

w procesie gospodarki odpadowej. W przypadku odbioru odpadów w ilości mniejszej niż 

wyżej określone, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie ze Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie ze złożoną ofertą. 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy w terminie od ………….. do 

………………… roku lub do wyczerpania kwoty określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w ust 1 Wykonawca przetransportuje  

i zagospodaruje odpady w ilościach podanych w załączniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, umowa wygaśnie na skutek jej wykonania.  

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadu 2 razy w roku, w  ciągu 10 dni od 

telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga odbioru odpadu 

również w okresie zimowym, przy temperaturach zewnętrznych poniżej 0°C (np. -20 stopni 

C i mniej). Wykonawca musi dostosować środki transportu w taki sposób, aby możliwy był 

ciągły odbiór przedmiotu umowy. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych środków 

technicznych oprócz obecnie istniejących, które będą zabezpieczać przed zamarznięciem 

przedmiotu umowy. 

2. Odbiór odpadów będzie odbywał się bezpośrednio z Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj 

21. Odpad będzie gromadzony w workach ustawionych na palecie pod zadaszonym placem 

o utwardzonej powierzchni. Załadunek odpadów na pojazd przystosowany do transportu 
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odpadu jest po stronie Wykonawcy. Istnieje możliwość załadunku po stronie 

Zamawiającego po wcześniejszym ustaleniu warunków i terminu załadunku przy pomocy 

ładowarki. 

3. Zamawiający umożliwi Wykonawcy wjazd na teren Oczyszczalni ścieków w terminach 

wskazanych w zawiadomieniu.  

4. Zamawiający zobowiązuje się do wstępnego zważenia odpadów na terenie oczyszczalni 

przy pomocy wózka paletowego z wagą legalizowaną. Masa odpadów może być 

zweryfikowana przez Wykonawcę. 

5. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację niniejszej Umowy są:  

a) po stronie Zamawiającego:  ……………………………………………………… 

b) po stronie Wykonawcy: ………………………………………………………. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do transportu odpadów z miejsca ich powstania do miejsca 

zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a szczególności zgodnie  

z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992). 

7. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wszelkich aktualnych i ostatecznych zezwoleń, 

zgód, decyzji wymaganych przepisami prawa na prowadzenie działalności stanowiącej 

przedmiot Umowy, jak również niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy, o ile 

przepisy prawa wymagają takich zezwoleń, zgód decyzji.  

8. Z chwilą przekazania odpadów przez Zamawiającego, odpowiedzialność za działania objęte 

zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami przenosi 

się na Wykonawcę, zgodnie z art. 27 ustawy o odpadach.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do transportowania odpadów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

§ 4 

1. Maksymalna wysokość wynagrodzenia za wykonanie całego przedmiotu Umowy t.j. 

odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu, zgodnie wynosi ………………. zł netto, 

plus 8 % VAT ……………………………… zł, co stanowi wynagrodzenie ryczałtowe 

brutto …………………………….. zł (słownie: ………………………………. 00/100). 

2. Dla celów rozliczeń ustala się cenę jednostkową za odbiór, transport i zagospodarowanie 

zużytego węgla aktywnego z oczyszczania gazów odlotowych w wysokości 

……………… zł brutto/tonę (w tym należny podatek VAT 8%). Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie za rzeczywiście wywiezione odpady. 

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie związane z realizacją przedmiotu Umowy koszty, w 

tym między innymi koszt podstawienia dodatkowych pojemników w przypadku 

wystąpienia sytuacji awaryjnej, załadunku napełnionych odpadami pojemników na własne 

środki transportu, koszt transportu i rozładunku do miejsca zagospodarowania odpadu, 

koszt zagospodarowania odpadu, ewentualne opłaty za korzystanie ze środowiska, 

ubezpieczenia i inne opłaty niewymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji 

przedmiotu Umowy.  

4. Przekazanie odpadów przez Zamawiającego dla Wykonawcy umowy (odbiorcy odpadów), 

odbywać się będzie zgodnie z ustawą o odpadach tj. na podstawie kart przekazania 

odpadu. Ilość odpadów przekazana do zagospodarowania będzie określana w karcie 

przekazania odpadu i protokole odbioru, który będzie załącznikiem do faktury.   

5. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie z konta Zamawiającego na 

wskazany rachunek bankowy Wykonawcy. 

6. Termin płatności faktury ustala się na 30 dni od daty otrzymania faktury. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w określonych poniżej 

wysokościach: 



 
Zamawiający – PGKiM Sp. z o.o. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na:  

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów administrowanych przez „PGKiM” Sp.  z o.o.” 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 8/2019 
 

 

 

 

a) w razie wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od  

Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 

10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust 1 Umowy,  

b) z tytułu opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki w 

stosunku do terminów określonych w Umowie, 

c) z tytułu wstrzymania realizacji Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień 

wstrzymania realizacji Umowy. 

d) w razie odstąpienia od Umowy w całości lub w części, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 

4 ust 1 Umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrąceń należnych mu kar umownych z 

wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w fakturze stanowiącej rozliczenie za przedmiot 

umowy. 

§ 6 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części 

Umowy. 

2. Zamawiający ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w razie nie 

wykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, a w szczególności 

niezrealizowania obowiązków określonych w § 3 oraz w przypadku utraty 

zezwolenia/zezwoleń, których mowa w § 3 ust.7 Umowy.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 3-

miesięcznego okresu wypowiedzenia w każdym czasie a w szczególności jeżeli poweźmie 

wiadomość o tym, że:  

a) Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub upadłości, 

b) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

c) Wykonawca przystąpił do rozwiązania firmy. 

Wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie doręczonym listem poleconym lub w 

inny sposób za pokwitowaniem, a jego skutek w postaci rozwiązania umowy następuje na 

koniec miesiąca kalendarzowego. 

4. Wykonawca ma prawo wypowiedzenia Umowy, z zachowaniem 30 dniowego okresu 

wypowiedzenia w przypadku zalegania przez Zamawiającego z uiszczeniem należności za 

złożoną zgodnie z postanowieniami Umowy fakturą.  

§ 7 

Wszystkie zmiany umowy pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej. 

§ 8 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 9 

Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 10 

Umowę  sporządzono  w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

Zamawiającego i dla Wykonawcy. 

 

§ 11 

1. Zgodnie z zapisem art. 6 ust.1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679 

zawarcie niniejszej umowy stanowi podstawę do przetwarzania danych osobowych strony 

umowy w celu jej realizacji. 

2. Zgodnie z art. 12 i art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679  

informujemy, że: 

a. Administratorem danych osobowych wykonawcy jest „PGKiM” sp. z o.o. z siedzibą w 

Aleksandrowie Łódzkim, przy ul.1-go Maja 28/30.  

b. Inspektor Ochrony Danych administratora – kontakt –siedziba Spółki pok. 37, adres 

email iod@pgkimal.pl, telefon nr 42 652-35-01 w. 71. 

c. Dane osobowe wykonawcy przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 

6 ust. 1 pkt. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679.  

d. Pani/Pana dane będą przekazywane: 

- organom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa, 

- operatorom pocztowym i kurierom, 

- dostawcom systemów informatycznych i usług IT, 

-firmom wykonującym usługi dla Spółki na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych. 

e. Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane przez okres trwania umowy. Okres 

przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia 

roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez „PGKiM”. Po tym okresie dane 

będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa,  w tym 

przepisami o rachunkowości. 

f. Wykonawca posiada prawo: dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, żądania 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania oraz prawo do żądania przeniesienia swoich danych. 

g. Wykonawca ma prawo złożenia skargi na przetwarzanie jego danych osobowych do 

organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 

przetwarzanie narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 2016/679. 

h. Dane osobowe wykonawcy nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w 

tym profilowaniu. 

i. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są niezbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu  umowy, wobec czego niepodanie ich może 

skutkować brakiem zawarcia i wykonania umowy. 

3. Wobec powyższego wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w 

celu zawarcia i wykonania umowy.” 
 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
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ZAŁĄCZNIK NR 7c -  WZÓR UMOWY 
Część 3 zamówienia 

 

UMOWA nr …………… 

 

zawarta w ……………. w dniu …………….. r. pomiędzy:  

„PGKiM” Sp. z o. o., ul 1 Maja 28/30 w Aleksandrowie Łódzkim, wpisaną do Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000048012, reprezentowaną przez:  

Prezesa Spółki - Grzegorza Andrzejczaka, 

 zwaną w dalszej części Zamawiającym,  

a  

…………………., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS:…………………………, reprezentowaną przez: ……….……..…………………………., 

zwanym w dalszej części Wykonawcą,  

o następującej treści:  

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie               

19 08 02 – piasek, pochodzący z Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj 21. 

2. Orientacyjna ilość odpadów przeznaczonych do odbioru, transportu i odzysku lub 

unieszkodliwiania wyniesie: 

− piasek – 80 ton. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany w podanej produkcji odpadów 

przeznaczonych do odebrania i zagospodarowania w zależności od przebiegu procesu 

technologicznego oczyszczalni ścieków i od uwarunkowań technologicznych  

w procesie gospodarki odpadowej. W przypadku odbioru odpadów w ilości mniejszej niż 

wyżej określona, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie ze Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie ze złożoną ofertą. 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy w terminie od ………….. do 

………………… roku lub do wyczerpania kwoty określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w ust 1 Wykonawca przetransportuje  

i zagospodaruje odpady w ilościach podanych w załączniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, umowa wygaśnie na skutek jej wykonania.  

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadu 2 razy w roku, w  ciągu 10 dni od 

telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga odbioru odpadu 

również w okresie zimowym, przy temperaturach zewnętrznych poniżej 0°C (np. -20 stopni 

C i mniej). Wykonawca musi dostosować środki transportu w taki sposób, aby możliwy był 

ciągły odbiór przedmiotu umowy. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych środków 

technicznych oprócz obecnie istniejących, które będą zabezpieczać przed zamarznięciem 

przedmiotu umowy. 

2. Odbiór odpadów będzie odbywał się bezpośrednio z Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj 

21. Piasek będzie gromadzony pod zadaszonym placem o utwardzonej powierzchni. 

Załadunek odpadów na pojazd przystosowany do transportu odpadu jest po stronie 

Wykonawcy. Istnieje możliwość załadunku odpadu przy pomocy ładowarki przez 
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zamawiającego po wcześniejszych ustaleniach dotyczących terminu oraz warunków 

załadunku. 

3. Zamawiający umożliwi Wykonawcy wjazd na teren Oczyszczalni ścieków w terminach 

wskazanych w zawiadomieniu.  

4. Wykonawca zobowiązuję się do każdorazowego ważenia samochodów odbierających 

odpady na pusto oraz po załadowaniu odpadów  na legalizowanej wadze należącej do 

Zamawiającego znajdującej się w Wydziale Gospodarki Cieplnej Aleksandrów Łódzki                          

ul. Pabianicka 125 w celu ustalenia masy odpadów. 

5. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację niniejszej Umowy są:  

a) po stronie Zamawiającego:  ……………………………………………………… 

b) po stronie Wykonawcy: ………………………………………………………. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do transportu odpadów z miejsca ich powstania do miejsca 

zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a szczególności zgodnie  

z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992). 

7. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wszelkich aktualnych i ostatecznych zezwoleń, 

zgód, decyzji wymaganych przepisami prawa na prowadzenie działalności stanowiącej 

przedmiot Umowy, jak również niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy, o ile 

przepisy prawa wymagają takich zezwoleń, zgód decyzji.  

8. Z chwilą przekazania odpadów przez Zamawiającego, odpowiedzialność za działania objęte 

zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami przenosi 

się na Wykonawcę, zgodnie z art. 27 ustawy o odpadach.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do transportowania odpadów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

§ 4 

1. Maksymalna wysokość wynagrodzenia za wykonanie całego przedmiotu Umowy t.j. odbiór, 

transport i zagospodarowanie odpadu, zgodnie wynosi ………………. zł netto, plus 8 % 

VAT ……………………………… zł, co stanowi wynagrodzenie ryczałtowe brutto 

…………………………….. zł (słownie: ………………………………. 00/100). 

2. Dla celów rozliczeń ustala się cenę jednostkową za odbiór, transport i zagospodarowanie 

piasku w wysokości ……………… zł brutto/tonę (w tym należny podatek VAT 8%). 

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za rzeczywiście wywiezione odpady 

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie związane z realizacją przedmiotu Umowy koszty, w 

tym między innymi koszt podstawienia dodatkowych pojemników w przypadku wystąpienia 

sytuacji awaryjnej, załadunku napełnionych odpadami pojemników na własne środki 

transportu, koszt transportu i rozładunku do miejsca zagospodarowania odpadu, koszt 

zagospodarowania odpadu, ewentualne opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia i 

inne opłaty niewymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu Umowy.  

4. Przekazanie odpadów przez Zamawiającego dla Wykonawcy umowy (odbiorcy odpadów), 

odbywać się będzie zgodnie z ustawą o odpadach tj. na podstawie kart przekazania odpadu. 

Ilość odpadów przekazana do zagospodarowania będzie określana w karcie przekazania 

odpadu i protokole odbioru, który będzie załącznikiem do faktury.   

5. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie z konta Zamawiającego na 

wskazany rachunek bankowy Wykonawcy. 

6. Termin płatności faktury ustala się na 30 dni od daty otrzymania faktury. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w określonych poniżej 

wysokościach: 
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a) w razie wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od  

Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 

10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust 1 Umowy,  

b) z tytułu opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki w 

stosunku do terminów określonych w Umowie, 

c) z tytułu wstrzymania realizacji Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień 

wstrzymania realizacji Umowy. 

d) w razie odstąpienia od Umowy w całości lub w części, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 

4 ust 1 Umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrąceń należnych mu kar umownych z 

wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w fakturze stanowiącej rozliczenie za przedmiot 

umowy. 

§ 6 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części 

Umowy. 

2. Zamawiający ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w razie nie 

wykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, a w szczególności 

niezrealizowania obowiązków określonych w § 3 oraz w przypadku utraty 

zezwolenia/zezwoleń, których mowa w § 3 ust.7 Umowy.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 3-

miesięcznego okresu wypowiedzenia w każdym czasie a w szczególności jeżeli poweźmie 

wiadomość o tym, że:  

d) Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub upadłości, 

e) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

f) Wykonawca przystąpił do rozwiązania firmy. 

Wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie doręczonym listem poleconym lub w 

inny sposób za pokwitowaniem, a jego skutek w postaci rozwiązania umowy następuje na 

koniec miesiąca kalendarzowego. 

4. Wykonawca ma prawo wypowiedzenia Umowy, z zachowaniem 30 dniowego okresu 

wypowiedzenia w przypadku zalegania przez Zamawiającego z uiszczeniem należności za 

złożoną zgodnie z postanowieniami Umowy fakturą.  

 

§ 7 

Wszystkie zmiany umowy pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej. 

 

§ 8 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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§ 9 

Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

§ 10 

Umowę  sporządzono  w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

Zamawiającego i dla Wykonawcy. 

§ 11 

1. Zgodnie z zapisem art. 6 ust.1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679 

zawarcie niniejszej umowy stanowi podstawę do przetwarzania danych osobowych strony 

umowy w celu jej realizacji. 

2. Zgodnie z art. 12 i art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679  

informujemy, że: 

a. Administratorem danych osobowych wykonawcy jest „PGKiM” sp. z o.o. z siedzibą w 

Aleksandrowie Łódzkim, przy ul.1-go Maja 28/30.  

b. Inspektor Ochrony Danych administratora – kontakt –siedziba Spółki pok. 37, adres 

email iod@pgkimal.pl, telefon nr 42 652-35-01 w. 71. 

c. Dane osobowe wykonawcy przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 

6 ust. 1 pkt. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679.  

d. Pani/Pana dane będą przekazywane: 

- organom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa, 

- operatorom pocztowym i kurierom, 

- dostawcom systemów informatycznych i usług IT, 

-firmom wykonującym usługi dla Spółki na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych. 

e. Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane przez okres trwania umowy. Okres 

przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia 

roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez „PGKiM”. Po tym okresie dane 

będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa,  w tym 

przepisami o rachunkowości. 

f. Wykonawca posiada prawo: dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, żądania 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania oraz prawo do żądania przeniesienia swoich danych. 

g. Wykonawca ma prawo złożenia skargi na przetwarzanie jego danych osobowych do 

organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 

przetwarzanie narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 2016/679. 

h. Dane osobowe wykonawcy nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w 

tym profilowaniu. 

i. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są niezbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu  umowy, wobec czego niepodanie ich może 

skutkować brakiem zawarcia i wykonania umowy. 

3. Wobec powyższego wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w 

celu zawarcia i wykonania umowy.” 
 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 

mailto:iod@pgkimal.pl
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ZAŁĄCZNIK NR 7d-  WZÓR UMOWY 
Część 4 zamówienia 

 

UMOWA nr …………… 

 

zawarta w ……………. w dniu …………….. r. pomiędzy:  

„PGKiM” Sp. z o. o., ul 1 Maja 28/30 w Aleksandrowie Łódzkim, wpisaną do Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000048012, reprezentowaną przez:  

Prezesa Spółki - Grzegorza Andrzejczaka, 

 zwaną w dalszej części Zamawiającym,  

a  

…………………., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS:…………………………, reprezentowaną przez: ……….……..…………………………., 

zwanym w dalszej części Wykonawcą,  

o następującej treści:  

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie:               

15 01 10*, 16 02 14, 16 05 06*, 16 05 07*, 16 05 08*, 16 05 09 – odpady z laboratorium, 

pochodzące z Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj 21. 

2. Orientacyjna ilość odpadów przeznaczonych do odbioru, transportu i odzysku lub 

unieszkodliwiania wyniesie: 

− Odpady z laboratorium – 80 kg, w tym: 

15 01 10* -   2 kg 

16 02 14   -   5 kg 

16 05 06* - 50 kg 

16 05 07* -   5 kg 

16 05 08* -   5 kg 

16 05 09   - 13 kg 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany w podanej produkcji odpadów 

przeznaczonych do odebrania i zagospodarowania w zależności od przebiegu procesu 

technologicznego oczyszczalni ścieków i od uwarunkowań technologicznych w procesie 

gospodarki odpadowej. W przypadku odbioru odpadów w ilości mniejszej niż wyżej 

określone, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie ze Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie ze złożoną ofertą. 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy w terminie od ………….. do 

………………… roku lub do wyczerpania kwoty określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w ust 1 Wykonawca przetransportuje  

i zagospodaruje odpady w ilościach podanych w załączniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, umowa wygaśnie na skutek jej wykonania.  

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadu 2 razy w roku, w  ciągu 10 dni od 

telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga odbioru odpadu 

również w okresie zimowym, przy temperaturach zewnętrznych poniżej 0°C (np. -20 stopni 
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C i mniej). Wykonawca musi dostosować środki transportu w taki sposób, aby możliwy był 

ciągły odbiór przedmiotu umowy.. 

2. Odbiór odpadów będzie odbywał się bezpośrednio z Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj 

21. Odpady będą  gromadzone pojemnikach przeznaczonych do ich magazynowania przy 

temp. 15-25°C. Załadunek odpadów do pojazdu przystosowanego do transportu odpadów 

jest po stronie Zamawiającego. 

3. Zamawiający umożliwi Wykonawcy wjazd na teren Oczyszczalni ścieków w terminach 

wskazanych w zawiadomieniu.  

4. Wykonawca zobowiązuję się do  ważenia odpadów na legalizowanej wadze należącej do 

Zamawiającego znajdującej się w Siedzibie Spółki w pomieszczeniu magazynu, 

Aleksandrów Łódzki ul. 1 maja 28/30. 

5. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację niniejszej Umowy są:  

a) po stronie Zamawiającego:  ……………………………………………………… 

b) po stronie Wykonawcy: ………………………………………………………. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do transportu odpadów z miejsca ich powstania do miejsca 

zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a szczególności zgodnie  

z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992). 

7. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wszelkich aktualnych i ostatecznych zezwoleń, 

zgód, decyzji wymaganych przepisami prawa na prowadzenie działalności stanowiącej 

przedmiot Umowy, jak również niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy, o ile 

przepisy prawa wymagają takich zezwoleń, zgód decyzji.  

8. Z chwilą przekazania odpadów przez Zamawiającego, odpowiedzialność za działania objęte 

zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami przenosi 

się na Wykonawcę, zgodnie z art. 27 ustawy o odpadach.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do transportowania odpadów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

§ 4 

1. Maksymalna wysokość wynagrodzenia za wykonanie całego przedmiotu Umowy t.j. odbiór, 

transport i zagospodarowanie odpadu, zgodnie wynosi ………………. zł netto, plus 8 % 

VAT ……………………………… zł, co stanowi wynagrodzenie ryczałtowe brutto 

…………………………….. zł (słownie: ………………………………. 00/100). 

2. Dla celów rozliczeń ustala się cenę jednostkową za odbiór, transport i zagospodarowanie 

odpadów pochodzących z laboratorium w wysokości: 

a) 15 01 10* -  ……………….. zł brutto/kg (w tym należny podatek VAT 8%), 

b) 16 02 14   - …………………zł brutto/kg (w tym należny podatek VAT 8%), 

c) 16 05 06* - …………………zł brutto/kg (w tym należny podatek VAT 8%), 

d) 16 05 07* - …………………zł brutto/kg (w tym należny podatek VAT 8%), 

e) 16 05 08* - …………………zł brutto/kg (w tym należny podatek VAT 8%), 

f) 16 05 09   - …………………zł brutto/kg (w tym należny podatek VAT 8%). 

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za rzeczywiście wywiezione odpady. 

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie związane z realizacją przedmiotu Umowy koszty, w 

tym między innymi koszt podstawienia dodatkowych pojemników w przypadku wystąpienia 

sytuacji awaryjnej, załadunku napełnionych odpadami pojemników na własne środki 

transportu, koszt transportu i rozładunku do miejsca zagospodarowania odpadu, koszt 

zagospodarowania odpadu, ewentualne opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia i 

inne opłaty niewymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu Umowy.  

4. Przekazanie odpadów przez Zamawiającego dla Wykonawcy umowy (odbiorcy odpadów), 

odbywać się będzie zgodnie z ustawą o odpadach tj. na podstawie kart przekazania odpadu. 



 
Zamawiający – PGKiM Sp. z o.o. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na:  

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów administrowanych przez „PGKiM” Sp.  z o.o.” 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 8/2019 
 

 

 

 

Ilość odpadów przekazana do zagospodarowania będzie określana w karcie przekazania 

odpadu i protokole odbioru, który będzie załącznikiem do faktury.   

5. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie z konta Zamawiającego na 

wskazany rachunek bankowy Wykonawcy. 

6. Termin płatności faktury ustala się na 30 dni od daty otrzymania faktury. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w określonych poniżej 

wysokościach: 

a) w razie wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od  

Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 

10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust 1 Umowy,  

b) z tytułu opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki w 

stosunku do terminów określonych w Umowie, 

c) z tytułu wstrzymania realizacji Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień 

wstrzymania realizacji Umowy. 

d) w razie odstąpienia od Umowy w całości lub w części, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w                  

§ 4 ust 1 Umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrąceń należnych mu kar umownych z 

wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w fakturze stanowiącej rozliczenie za przedmiot 

umowy. 

§ 6 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części 

Umowy. 

2. Zamawiający ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w razie nie 

wykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, a w szczególności 

niezrealizowania obowiązków określonych w § 3 oraz w przypadku utraty 

zezwolenia/zezwoleń, których mowa w § 3 ust.7 Umowy.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 3-

miesięcznego okresu wypowiedzenia w każdym czasie a w szczególności jeżeli poweźmie 

wiadomość o tym, że:  

a) Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub upadłości, 

b) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

c) Wykonawca przystąpił do rozwiązania firmy. 

Wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie doręczonym listem poleconym lub w 

inny sposób za pokwitowaniem, a jego skutek w postaci rozwiązania umowy następuje na 

koniec miesiąca kalendarzowego. 

4. Wykonawca ma prawo wypowiedzenia Umowy, z zachowaniem 30 dniowego okresu 

wypowiedzenia w przypadku zalegania przez Zamawiającego z uiszczeniem należności za 

złożoną zgodnie z postanowieniami Umowy fakturą.  
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§ 7 

Wszystkie zmiany umowy pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej. 

 

§ 8 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 9 

Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 10 

Umowę  sporządzono  w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

Zamawiającego i dla Wykonawcy. 

 

§ 11 

1. Zgodnie z zapisem art. 6 ust.1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679 

zawarcie niniejszej umowy stanowi podstawę do przetwarzania danych osobowych strony 

umowy w celu jej realizacji. 

2. Zgodnie z art. 12 i art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679  

informujemy, że: 

a. Administratorem danych osobowych wykonawcy jest „PGKiM” sp. z o.o. z siedzibą w 

Aleksandrowie Łódzkim, przy ul.1-go Maja 28/30.  

b. Inspektor Ochrony Danych administratora – kontakt –siedziba Spółki pok. 37, adres 

email iod@pgkimal.pl, telefon nr 42 652-35-01 w. 71. 

c. Dane osobowe wykonawcy przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 

6 ust. 1 pkt. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679.  

d. Pani/Pana dane będą przekazywane: 

- organom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa, 

- operatorom pocztowym i kurierom, 

- dostawcom systemów informatycznych i usług IT, 

-firmom wykonującym usługi dla Spółki na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych. 

e. Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane przez okres trwania umowy. Okres 

przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia 

roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez „PGKiM”. Po tym okresie dane 

będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa,  w tym 

przepisami o rachunkowości. 

f. Wykonawca posiada prawo: dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, żądania 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania oraz prawo do żądania przeniesienia swoich danych. 

g. Wykonawca ma prawo złożenia skargi na przetwarzanie jego danych osobowych do 

organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 

przetwarzanie narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 2016/679. 

mailto:iod@pgkimal.pl
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h. Dane osobowe wykonawcy nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w 

tym profilowaniu. 

i. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są niezbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu  umowy, wobec czego niepodanie ich może 

skutkować brakiem zawarcia i wykonania umowy. 

3. Wobec powyższego wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w 

celu zawarcia i wykonania umowy.” 
 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
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ZAŁĄCZNIK NR 8 – ZOBOWIAZANIE PODMIOTU TRZECIEGO - WZÓR. 

 
Zamawiający: 
 „PGKiM”  Sp.  z  o. o. 
ul. 1 Maja 28/30  
95-070 Aleksandrów  Łódzki 

 

 
Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia własnych zasobów  

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp 
 

l.p. Nazwa Podmiotu Trzeciego: Adres: 

  
 
 
 
 

 

 
Ja (my) ……………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko osoby upoważnionej do 
reprezentowania podmiotu trzeciego) zobowiązuję(my) się do oddania na potrzeby wykonania zamówienia pod 
nazwą: Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów administrowanych przez „PGKiM”  Sp. o.o.” 
następującemu Wykonawcy (nazwa i adres wykonawcy): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………….  
następujących zasobów (należy wskazać rodzaj udostępnianych zasobów, np. zdolności techniczne lub 
zawodowe, potencjał ekonomiczny lub finansowy): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………….   
Oświadczam, iż:  
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………………………………………………..  
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów/ zakres mojego udziału przy wykonywaniu 
zamówienia będzie następujący: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………….   
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 
c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 
 
d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 
 

 



 
Zamawiający – PGKiM Sp. z o.o. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na:  

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów administrowanych przez „PGKiM” Sp.  z o.o.” 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 8/2019 
 

 

 

 

PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU PODMIOTU TRZECIEGO - 
UDOSTĘPNIAJĄCEGO)  

 
 
 
 

 
UWAGA!  
Zobowiązanie podmiotu trzeciego musi być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania 
podmiotu trzeciego w zakresie jego praw majątkowych zgodnie z wpisem do KRS, wpisem do CEIDG lub umową 
spółki albo przez osobę/y posiadającą/e pełnomocnictwo, które wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty. 
Zgodnie z zapisami SIWZ i ustawy Pzp, zobowiązanie wypełnia podmiot trzeci w przypadku, gdy Wykonawca 
polega na jego zasobach w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


