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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(SWZ) 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej aktualnych progów unijnych, ich 
równowartości w złotych oraz o równowartości w złotych kwot wyrażonych w ustawie w euro, ustalonych 
zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej tj. odpowiednio do postanowień art. 3 ustawy z dnia 11 września 

2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.) pn.:  
 
>>Zagospodarowanie w roku 2022, sukcesywnie dostarczanych Wykonawcy selektywnie zbieranych odpadów komunalnych 

o kodach 20 02 01 i 20 01 08<< 
Nr referencyjny postępowania: KL.271.03.2021 

 
 

Integralną część niniejszej SWZ stanowią: 
 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  Załącznik nr 1 
 Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego  Załącznik nr 2 
 Wzór Formularza ofertowego  Załącznik nr 3 
 Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby  Załącznik nr 4 
 Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu 

i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu   Załącznik nr 5 
 Wzór informacji dotyczącej grupy kapitałowej  Załącznik nr 6 
 Wzór zastrzeżenia niejawności przekazywanych informacji  Załącznik nr 7 
 Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia    Załącznik nr 8 
 Wzór wykazu osób  Załącznik nr 9 

  
 

 
  

  ZATWIERDZAM 

01.10.2021 

 

Igor Szymkowiak - Dyrektor 
/data/  /Kierownik Zamawiającego/ 

 

 

 
Podstawa prawna  
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą” lub „PZP”. 

 
 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SWZ. Wykonawca ponosi ryzyko 
niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej 

wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 
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I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO 
Zamawiający: „KOM-LUB” Sp. z o.o. 
Adres: ul. Niepodległości 11, 62-030 Luboń 
REGON: 632095681; NIP: 7770005209 
tel.: +48 61 813 05 51; e-mail: kom-lub@kom-lub.com.pl; strona internetowa:  www.kom-lub.pl  
Godziny pracy: 07:00-15:00 od poniedziałku do piątku. 

II. INFORMACJE OGÓLNE 
1. Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 

oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 
przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego 
pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zamowienia@kom-lub.com.pl 

3. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ: 
a) przed przystąpieniem do postępowania i bez konieczności logowania się na miniPortalu, Wykonawca ma 

możliwość wysłania do Zamawiającego wniosku o wyjaśnienie treści SWZ na adres poczty elektronicznej 
wskazany w punkcie 2 powyżej. 

b) po przystąpieniu do postępowania na miniPortalu za pośrednictwem „Formularza do komunikacji”. 
Uwaga: 
- Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed 
upływem terminu składania ofert. 

- Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania. 

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie 
3 powyżej. 

4. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować do Zamawiającego z powołaniem się 
na nr referencyjny postępowania: KL.271.03.2021. 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, 

o którym mowa w art. 275 pkt 1 Ustawy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. 
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, zastosowanie mają 

przepisy ustawy PZP.  
IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
1.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. >>Zagospodarowanie w roku 2022, sukcesywnie 

dostarczanych Wykonawcy selektywnie zbieranych odpadów komunalnych o kodach 20 02 01 i 20 01 08<<, 
pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta Luboń - zakres zamówienia 
obejmuje: 

a) Odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady ulegające biodegradacji, kod odpadu 20 01 08 i 20 02 01 w łącznej 
szacowanej ilości 2700 Mg. 

b) Odpady zebrane w ramach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych i niezamieszkałych, jak 
również przyjętych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Miasta Luboń będą dostarczane 
Wykonawcy samochodami specjalistycznymi Zamawiającego. 

c) Odpady o kodach 20 02 01 oraz 20 01 08 są zbierane łącznie. 
d) Odpady będą dostarczane do Wykonawcy bez opakowań (tzn. bez worków). 

1.2. Szczegółowy opis, zakres, warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do SWZ 
oraz wzór umowy zawierający istotne postanowienia w sprawie zamówienia publicznego stanowiące Załącznik 
nr 2 do SWZ. 

2. Miejsce wykonania zamówienia: instalacja komunalna Wykonawcy w której przetwarzanie odpadów komunalnych 
nastąpi z uwzględnieniem zasady bliskości tj. z przestrzeganiem zasady, zgodnie z którą odpady muszą być 
przekazywane, z uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami oraz najlepszą dostępną techniką, 
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o której mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019r., poz. 1396 
z późn. zm.) lub technologią, o której mowa w art. 143 tej ustawy, do najbliżej położonych miejsc, w których 
mogą być przetworzone. 

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
Główny kod CPV:  90500000-2 - usługi związane z odpadami. 
Dodatkowe kody CPV: 90510000-5 - usuwanie i obróbka odpadów; 

90514000-3 - usługi recyklingu odpadów; 
90533000-2 - usługi gospodarki odpadami. 

4. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) i 8) ustawy. 
5. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 

częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 Ustawy. 
Powody niedokonania podziału: 
Brak jest podstaw do podziału na części ze względów technicznych, organizacyjnych oraz ekonomicznych. Sposób 
realizacji zamówienia i jego charakter wymaga bowiem realizacji przez jednego wykonawcę. 

UWAGA: 
Ilekroć specyfikacja warunków zamówienia wskazuje znak towarowy, patent lub pochodzenie, wykonawca może 
zastosować wskazany lub równoważny inny materiał spełniający wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający 
właściwości użytkowe zgodne z wymogami określonymi w SWZ.  
Ilekroć niniejsza specyfikacja opisuje przedmiot zamówienia za pomocą norm, ocen technicznych, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, udowodni w ofercie, 
w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy PZP, że 
proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

6. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje 
zawarcie umowy ramowej: NIE DOTYCZY - Zamawiający nie przewiduje zawarcie takiej umowy. 

7. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2, jeżeli zamawiający przewiduje 
takie wymagania: NIE DOTYCZY - Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

8. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95, 
jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania - Zamawiający przewiduje takie wymagania: 

8.1. Zamawiający wymaga, iż wszelkie czynności bezpośrednio związane z realizacją usług objętych przedmiotem 
zamówienia, mają być wykonywane przez osoby (pracowników), które będą zatrudnione przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy 
(Dz.U. z 2019r., poz. 1040 z późn. zm.) w pełnym wymiarze czasu pracy. 

a) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby przedmiot zamówienia realizowany był przez odpowiednią ilość personelu 
wykwalifikowanego, przeszkolonego, działającego z należytą starannością oraz zatrudnionego na umowę o pracę, 
w tym co najmniej przez osoby wykonujące czynności polegające na rozładunku odpadów dostarczonych do 
Wykonawcy. Aby zapewnić spełnienie tego wymagania, Wykonawca winien dysponować przez cały okres realizacji 
zamówienia, co najmniej sześcioma osobami spełniającymi wymagania o których mowa w zdaniu poprzednim. 

8.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy 
odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w punkcie 8.1. lit. a) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę; 
b) żądania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika; 
c) żądania innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, 
rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 

8.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 
wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 8.1. lit. a) 
czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, 
których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia i informacje o których mowa powyżej w punkcie 8.2. 
lit. c), oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 

8.4. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w 
celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
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traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 8.1. lit. a) czynności. 

8.5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w punkcie 8.1. lit. a) czynności, zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty 
przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

8.6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, 
zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

9. Informacje o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, 
o których mowa w art. 94, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania: NIE DOTYCZY - Zamawiający nie 
zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 
94 PZP. 

10. Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli zamawiający dokonuje 
takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121: 
a) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W takim 

przypadku wykonawca odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne. Powierzenie wykonania 
części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego 
zamówienia. 

b) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, zamawiający żąda wskazania przez 
wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do SWZ), części zamówienia których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, o ile są już znane. Brak wskazania przez 
wykonawcę powyższej informacji spowoduje, że zamawiający przyjmie, że wykonawca siłami własnymi będzie 
realizował zamówienie. 

11. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów 
niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość 
albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów: 
NIE DOTYCZY - Zamawiający nie przewiduje konieczności dokonania wizji lokalnej przed terminem składania ofert. 

12. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot: NIE 
DOTYCZY - Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (w tym zwrotu 
kosztów poniesionych z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego). 

13. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert wariantowych oraz 
minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich 
składanie: NIE DOTYCZY - Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 

14. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, 
jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych: NIE DOTYCZY - Zamawiający nie przewiduje 
rozliczenia w walutach obcych. 

15. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z 
informacjami, o których mowa w art. 230, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: NIE DOTYCZY - 
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

16. Informacje dotyczące wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93: NIE DOTYCZY - Zamawiający nie wymaga 
i nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 

17. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek jego 
wniesienia: NIE DOTYCZY - Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

18. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium: NIE DOTYCZY - 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

V. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia przedmiotowych środków dowodowych. 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
1. Termin wykonania zamówienia - Zamawiający wymaga aby wykonanie zamówienia nastąpiło w okresie od dnia 

01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. 
VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 PZP: 
2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust.1 PZP, jeżeli zamawiający je przewiduje: 
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a) O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 109 ust.1 pkt. 4) Ustawy. 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1) – 5) oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4) 

Ustawy. 
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać w sposób szczególny. 

1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową 
będzie wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim 
Unii Europejskiej, w którym posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

1.3. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania uprawnienia do prowadzenia określonej 
działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna warunek za 
spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 

a) posiada wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarowaniu odpadami; 
b) posiada decyzję właściwego organu na przetwarzanie odpadów w kompostowni. 

1.4. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna 
warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

1.5. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna 
warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 

a) dysponuje do realizacji zamówienia instalacją odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w której będą 
zagospodarowywane selektywnie zbierane odpady, zlokalizowaną w odległości nie większej niż 45 km od siedziby 
Zamawiającego. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie łącznie muszą posiadać doświadczenie wskazane powyżej 
w punkcie 1.3. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie 1.3., w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia/lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. „Stosowna sytuacja” wystąpi wyłącznie 
w przypadku, kiedy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie/lub jego części, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Załącznik nr 4 do SWZ). 

4. W takim przypadku należy podać nazwy (firmy) podmiotów w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 3 
do SWZ. 
UWAGA: 
W odniesieniu do warunku, o którym mowa w Rozdz. VIII pkt 1.3. SWZ, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 
podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają dostawy/usługi/roboty, będące przedmiotem 
zamówienia. 

IX. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH 
1. Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, 

nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
a) Dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz 

o gospodarowaniu odpadami. 
b) Dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada decyzję właściwego organu na przetwarzanie odpadów 

w kompostowni. 
c) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 
d) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (sporządzony np. wg wzoru 

w Załączniku nr 9 do SWZ), w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 
realizacją usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 
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i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania: 
a) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy (np. wg wzoru stanowiącego Załącznik 

nr 6 do SWZ), o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ofertę 
częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dowodami 
potwierdzającymi, że przygotowanie oferty/oferty częściowej nastąpiło niezależnie od Wykonawcy należącego 
do tej samej grupy kapitałowej. 

b) Dokument potwierdzający, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych 
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego 
złożeniem, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdz. VIII punkt 
1.2. 

2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, 
jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

3. Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji przekazywanych Zamawiającemu w toku postępowania, na 
podstawie art. 18 ust. 3 ustawy zobowiązany jest, wraz z przekazaniem takich informacji, złożyć Załącznik nr 7 
do SWZ oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Niedochowanie należytej staranności poprzez niepodjęcie niezbędnych działań w celu zachowania poufności 
informacji mających stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa oraz brak wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa skutkuje jawnością informacji. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 
a) Ustalają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, składając stosowne 
pełnomocnictwo; 

b) Składają oświadczenie, z którego wynika, które części zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy – 
Załącznik nr 8 do SWZ. 

X. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE 
KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego 
formularza dostępowego na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/inne-sprawy-
urzedowe/zamowienia-publiczne/) lub udostępnionego przez miniPortal formularza do komunikacji 
(https://miniportal.uzp.gov.pl/), oraz poczty elektronicznej (zamowienia@kom-lub.com.pl). 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto 
na ePUAP, na stronie https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz 
do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii 
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie 
korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 
publicznej (ePUAP). 

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, 
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB (zalecany rozmiar i format 
plików to: do 50 MB i .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .rtf).  

5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych 
kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 
oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 
30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. 
w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy (Dokumenty w postaci elektronicznej składane pod rygorem nieważności 
w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem miniPortalu). 

7. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i wniosków): 
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a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności 
składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w Rozdz. XV SWZ), zawiadomień oraz przekazywanie 
informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” 
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej 
z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID 
postępowania). 

b) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email 
zamowienia@kom-lub.com.pl. 

c) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako 
załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą 
poczty elektronicznej, na wskazany w lit. b) adres email Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych 
musi być zgody z wymaganiami określonymi w punkcie 1-7. 

XI. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY 
UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ (w tym w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych 
w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69) 
NIE DOTYCZY – niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia nie wymaga komunikowania się Zamawiającego 
z Wykonawcami w inny sposób niż określony w Rozdz. X. SWZ. 

XII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

a) w kwestiach merytorycznych:  Pan Igor Szymkowiak; 
b) w kwestiach formalnych:   Pan Leszek Michalik. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno 
z Zamawiającym  jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w  Rozdz. X 
i XI niniejszej SWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, 
w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 11 listopad 2021r. lecz nie dłużej niż 30 dni od terminu 

wyznaczonego na składanie ofert. 
2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, 

Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o okres nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa punkcie 2, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 
1. Oferta (Formularz ofertowy – Załącznik nr 3 do SWZ) sporządzana jest w języku polskim w postaci 

elektronicznej oraz składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) za 
pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

2. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie ze sposobem 
reprezentacji wykonawcy określonym w odpisie z właściwego rejestru lub ewidencji albo innym dokumencie, 
właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy. 

3. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków 
Zamówienia. 

4. Dokumenty składane wraz z ofertą (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym przez osoby uprawnione) za pośrednictwem miniPortalu: 

a) oświadczenie (Załącznik nr 5 do SWZ) o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu określonych w Rozdz. VIII SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw 
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo 
zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe (Rozdz. IX SWZ); 

Uwaga: Oświadczenie, o którym mowa w lit. a), składają odrębnie: 
− wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu; 
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− podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu 
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby 
wykonawcy; 

− podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podwykonawcy. 

b) Pełnomocnictwa (opcjonalnie). 
Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, 
wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa 
obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. Obowiązek ten 
stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 
118 Ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach. 

c) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ust. 4 Ustawy 
(opcjonalnie). 
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia 
pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. 

d) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (opcjonalnie); 
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy (Rozdz. IX SWZ), potwierdzający, 
że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów 
oraz określający w szczególności: 
− zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
− sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy 

wykonywaniu zamówienia; 
− czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 
usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

e) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (opcjonalnie). 
W sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, 
wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

UWAGA: 
Pełnomocnictwa powinny być załączone do oferty i powinny zawierać w szczególności wskazanie: 
− postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 
− wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu 
siedziby lub nazwy z określeniem adresu siedziby podmiotu udostępniającego zasoby lub nazwy z określeniem adresy siedziby 
podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, 
− ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 

XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferty należy składać do dnia 12.10.2021r. do godz. 11:00. 
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Oferta musi być opatrzona podpisem wykonawcy 
przed jej zaszyfrowaniem. Do zaszyfrowania oferty nie jest potrzebna żadna aplikacja ani inne narzędzia, a cały 
proces szyfrowania ma miejsce na stronie miniPortalu. Szyfrowanie następuje automatycznie dopiero poprzez 
dodanie już podpisanej oferty bezpośrednio na stronie miniPortalu w szczegółach postępowania. Sposób złożenia 
oferty, w tym jej zaszyfrowanie, został opisany w Instrukcji użytkownika dostępniej pod adresem 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje. 
UWAGA: oferta nie będzie uznana za podpisaną, jeżeli wykonawca podpisze jedynie Formularz do złożenia, 
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępny na ePUAP z wykorzystaniem funkcji „PODPISZ I WYŚLIJ”. 
Złożenie podpisu w tym miejscu wynika jedynie z funkcjonalności systemu ePUAP. 

3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej (podpisane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione). 

4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na 
stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

5. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. O terminie złożenia oferty decyduje czas 
pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. 
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6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 
Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu 

7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej 
oferty. 

XVI. TERMIN OTWARCIA OFERT 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2021r. o godz. 11:00, nastąpi z użyciem mechanizmu do odszyfrowania ofert 

dostępnego na miniPortalu. 
2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
3. Otwarcie ofert jest niejawne. 
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

informacje określone w art. 222 ust. 5 ustawy. 
XVII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Cena podana w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 3 do SWZ musi obejmować całkowity koszt wykonania 
przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu 
realizacji zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową i terminową realizacją zamówienia. 

2. Cenę brutto, wartość podatku VAT oraz cenę netto (jeżeli dotyczy) w Formularzu ofertowym należy podać 
w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Obowiązująca stawka podatku VAT: 8 %. 
4. W przypadku rozbieżności podania ceny cyfrowo lub słownie brana będzie pod uwagę cena zapisana słownie. 
5. Ostateczna cena zadeklarowana w ofercie musi zawierać prawidłową stawkę podatku VAT oraz musi być 

wyrażona w złotych z dokładnością do setnych części złotego, tj. do drugiego miejsca po przecinku. 
XVIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT (wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert) 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami 
i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów: 

a) Cena (C) - 100%. 
2. Zamawiający będzie przyznawał punktację w poszczególnych kryteriach w następujący sposób: 
2.1. Opis sposobu oceny ofert dla kryterium „C”: 

Kryterium „Cena ofertowa brutto” – oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów a pozostałe oferty 
proporcjonalnie mniej. 

3. Łączna ilość punktów (P), jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 
P = (najniższa cena ofertowa / cena oferty badanej x 100 x 100%). 

4. Punktacja wyliczona będzie z dokładnością 2 miejsc po przecinku. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę 
oferty brutto wskazaną przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do SWZ). 

5. Liczba punktów wyliczona w sposób wskazany w punkcie 3, będzie stanowić końcową ocenę oferty. 
6. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta: 
a) została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny - tj. uzyskała największą ilość 

punktów; 
b) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie i SWZ. 

7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 Ustawy. 
XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 

UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
1. Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu, terminie i formie zawarcia 

umowy. W sytuacji, gdy zaproponowany termin nie będzie dla Wykonawcy dogodny, Wykonawca ma możliwość 
wnioskowania o zmianę terminu podpisania umowy, jednakże Zamawiający podejmie decyzję ostateczną o jego 
zmianie. 

2. Dwukrotne niedopełnienie obowiązku podpisania umowy w uzgodnionym terminie, uznane zostanie za uchylenie się 
od jej podpisania. 

3. Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na 
wezwanie Zamawiającego: 

a) składa pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik; 
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b) jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający 
będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę 
tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym 
oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, 
nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia; 

4. Niedopełnienie powyższych formalności (wskazanych w punktach 2-3) przez wybranego wykonawcę będzie 
potraktowane przez Zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

5. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w formie 
pisemnej, przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

XX. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. Złożenie oferty jest 
jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy. 

2. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego, na warunkach określonych w SWZ 
w tym szczególnie w Załączniku nr 2 do SWZ. 

3. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 
XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony 
prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX Ustawy (art. 505–590). 

XXII. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej 
„RODO”, informuje się, że: 

1. Administrator. 
Administratorem danych osobowych jest „KOM-LUB” Sp. z o.o.,  ul. Niepodległości 11, 62-030 Luboń. 

2. Inspektor Ochrony Danych. 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym 
można skontaktować pod adresem iod@kom-lub.com.pl  

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. 
Celem przetwarzania danych jest rozpatrzenie oferty złożonej w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego, jego realizacja, rozliczenie i archiwizacja. 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w związku z przepisami ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „Ustawa”, 
oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
Podane przez wykonawcę dane osób do kontaktu (w postaci imienia i nazwiska, danych kontaktowych) 
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu 
administratora), w celu zapewnienia możliwości kontaktu ze strony administratora i jego pracowników w celu 
wykonania umowy. Osobom wskazanym do kontaktu przez wykonawcę, których dane przetwarzane są na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu. 

4. Kategorie danych osobowych i źródło pochodzenia danych. 
Zakres przetwarzanych danych obejmuje dane przekazane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
Dane zostały pozyskane od podmiotu uczestniczącego w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego. 

5. Odbiorcy. 
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania 
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy. 
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W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione 
na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania 
poufności przetwarzanych danych. 

6. Czas przetwarzania. 
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie 
zamówienia, wykonania umowy, przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

7. Obowiązek podania danych osobowych. 
Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z 
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych*, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania**. 
Na podstawie udostępnionych przez Panią/Pana danych nie będą podejmowane decyzje w sposób 
zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 RODO. 

9. Informacja o prawie wniesienia skargi. 
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 
 
 

* W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (realizacja prawa dostępu do danych), wymagałoby 
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających 
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursu, co dotyczy także dostępu do protokołu oraz jego załączników (art. 8a ust. 2 i art. 97 ust. 1a Ustawy). 

** Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (żądanie ograniczenia przetwarzania), nie ogranicza przetwarzania 
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (art. 8a ust. 4 Ustawy). 
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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
w postępowaniu (prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 Ustawy oraz 
wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych) o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„Zagospodarowanie w roku 2022, sukcesywnie dostarczanych Wykonawcy selektywnie zbieranych odpadów 
komunalnych o kodach 20 02 01 i 20 01 08<< 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. >>Zagospodarowanie w roku 2022, sukcesywnie dostarczanych 

Wykonawcy selektywnie zbieranych odpadów komunalnych o kodach 20 02 01 i 20 01 08<<, pochodzących z 
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta Luboń - zakres zamówienia obejmuje: 

1.1. Zagospodarowanie dostarczonych Wykonawcy w roku 2022 selektywnie zbieranych odpadów komunalnych o kodach 
20 02 01 i 20 01 08 pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz przyjętych w Punkcie 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Miasta Luboń - odpady komunalne o ww. kodach odbierane są 
przez Zamawiającego łącznie i w takiej postaci dostarczane będą Wykonawcy. 
Zamawiający zastrzega, iż w dostarczanych odpadach mogą występować zanieczyszczenia innymi odpadami, jak 
również mogą występować gałęzie, konary, itp. o średnicy powyżej 20 cm. 

1.1.1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje nw. frakcje odpadów wraz z ich szacowanymi ilościami. 
a) Odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady ulegające biodegradacji, kod odpadu 20 01 08 i 20 02 01 w łącznej 

szacowanej ilości 2700 Mg. 
b) Odpady zebrane w ramach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych i niezamieszkałych, jak 

również przyjętych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Miasta Luboń będą dostarczane 
Wykonawcy samochodami specjalistycznymi Zamawiającego. 

c) Odpady o kodach 20 02 01 oraz 20 01 08 są zbierane łącznie. 
d) Odpady będą dostarczane do Wykonawcy bez opakowań (tzn. bez worków). 
e) Ilekroć Zamawiający posługuje się kodami odpadów, należy przez to rozumieć kody zawarte w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014r. poz. 1923). 
1.1.2. Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) zapewnienia, zgodnego z wymogami ustawy o odpadach zagospodarowania odpadów w procesach odzysku (R); 
b) postępowania z odpadami w sposób zgodny z hierarchią postępowania z odpadami; 
c) zapewnienia instalacji komunalnej/instalacji komunalnych w której/których przetwarzanie segregowanych odpadów 

komunalnych nastąpi z uwzględnieniem zasady bliskości tj. z przestrzeganiem zasady, zgodnie z którą odpady muszą 
być przekazywane, z uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami oraz najlepszą dostępną techniką, 
o której mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1396 
ze zm.) lub technologią, o której mowa w art. 143 tej ustawy, do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być 
przetworzone; 

d) zapewnienia instalacji komunalnej/instalacji komunalnych posiadających moce przerobowe pozwalające na 
zagospodarowanie ilości odpadów objętych niniejszym zamówieniem; 

e) zagospodarowania odpadów zbieranych w instalacjach odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią 
sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 
z 2019r. poz. 701 ze zm.). 

1.1.3. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z wymogami właściwych 
przepisów prawa, w tym ochrony środowiska, sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, 
przepisów prawa miejscowego, a w szczególności: 

a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 701 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do 
ustawy, 

b) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1396 z późn. zm.) oraz aktami 
wykonawczymi do ustawy, 

c) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2010) oraz 
aktami wykonawczymi do ustawy, 

d) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 1145)  
e) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) 

1.1.4. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacja przedmiotu zamówienia: 
a) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. 

o odpadach (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 701 z późn. zm.); 
b) po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia miesięcznego raportu świadczonych 

usług. W raporcie należy wskazać dla poszczególnych frakcji ilość w Mg oraz częstotliwość transportu 
i zagospodarowania odpadów; 
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c) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania sprawozdań, informacji, niezbędnych Zamawiającemu m.in. do 
sporządzenia sprawozdań, analiz, zwłaszcza przekazania  informacji wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 2010). 

1.1.5. Warunki rozliczania z realizacji przedmiotu zamówienia. 
a) Fakturowanie za wykonanie usługi będzie odbywało się za każdy miesiąc kalendarzowy po jego zakończeniu. 

Podstawą ustalenia wynagrodzenia za zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowić będzie sporządzony przez 
Wykonawcę raport miesięczny i stawka wynagrodzenia za 1 Mg zagospodarowanych odpadów każdej z frakcji.  

b) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w przekazanym miesięcznym raporcie, Zamawiający 
wezwie Wykonawcę do uzupełnienia raportu miesięcznego w terminie 7 dni roboczych. 

c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu danych w zawartych miesięcznych raportach. 
d) Wykonawca w terminie do siedmiu dni od zakończenia realizacji Przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające osiągnięty poziom recyklingu w sposób szczególny określony 
w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów 
przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.  

1.2. Warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia. 
1.2.1. Odbiór odpadów: przekazywanie/przejmowanie odpadów następować będzie w oparciu o prowadzone  karty 

przekazania odpadów komunalnych, zgodnie z właściwymi przepisami prawa, a w szczególności przepisami ustawy 
o odpadach. Dokumentami stanowiącymi podstawę do wystawienia faktury VAT będą karty przekazania odpadu 
komunalnego, przekazywane za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach,  obejmujące odpad 
danego rodzaju.  

1.2.2. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i przetworzenia odpadów od Zamawiającego zgodnie z postanowieniami 
Umowy oraz do potwierdzenia odbioru tych odpadów na dokumentach, o których mowa w ust 1. Ilość odpadów 
przejmowanych przez Wykonawcę określana będzie na podstawie wyniku ważenia przy wjeździe na teren Zakładu 
prowadzonego przez Wykonawcę. 

1.2.3. Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować przekazane mu przez Zamawiającego odpady 20 02 01 i 20 01 08 
w taki sposób, aby Zamawiający mógł na ich podstawie obliczyć poziom recyklingu zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do 
ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. 

1.2.4. W chwili przekazania odpadów przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność 
za przyjęte odpady, za należyte postępowanie z nimi i za skutki z tego wynikające. 

1.2.5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o sytuacjach nadzwyczajnych gdy nie 
jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin usunięcia przeszkody w realizacji usługi; w takich 
przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 

1.2.6. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania  obowiązujących w trakcie trwania umowy przepisów prawnych, a 
w szczególności: 

a) ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 701 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do 
ustawy, 

b) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1396 z późn. zm.) oraz aktami 
wykonawczymi do ustawy, 

c) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tj. Dz.U. z 2019r. poz. 2010 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do ustawy. 

1.2.7. Szczegółowy opis, zakres, warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia uzupełnia Załącznik nr 2 do SWZ – 
wzór umowy zawierający istotne postanowienia w sprawie zamówienia publicznego. 

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
90500000-2 - usługi związane z odpadami, 
90510000-5 - usuwanie i obróbka odpadów, 
90514000-3 - usługi recyklingu odpadów, 
90533000-2 - usługi gospodarki odpadami. 

3. Miejsce wykonania zamówienia: instalacja komunalna Wykonawcy w której przetwarzanie odpadów komunalnych 
nastąpi z uwzględnieniem zasady bliskości tj. z przestrzeganiem zasady, zgodnie z którą odpady muszą być 
przekazywane, z uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami oraz najlepszą dostępną techniką, 
o której mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019r., poz. 1396 
z późn. zm.) lub technologią, o której mowa w art. 143 tej ustawy, do najbliżej położonych miejsc, w których mogą 
być przetworzone. 

4. Zawarcie umowy nastąpi z wykorzystaniem wzoru umowy Zamawiającego z zastrzeżeniem, że postanowienia umowne 
mogą zostać dostosowane do oferty Wykonawcy, jeżeli nie będą sprzeczne z postanowieniami określonymi w SWZ 
(wraz z jej integralnymi załącznikami i dodatkami). 
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Egz. nr ....... 
UMOWA  nr …………….. 

zawarta dnia ................... w Luboniu pomiędzy: 
„KOM-LUB” Sp. z o.o., ul. Niepodległości 11, 62-030 Luboń (REGON: 632095681, NIP: 7770005209, 
KRS: 0000049301, BDO: 000110281), którą reprezentuje: Igor Szymkowiak – Dyrektor Zarządu; 
zwaną dalej Zamawiającym,  
a 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowaną/ym przez: …………………………………………………  
zwaną/ym dalej Wykonawcą. 
Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm., zwaną dalej: Prawem zamówień publicznych lub PZP). 

 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi objęte zadaniem pn. 
>>Zagospodarowanie w roku 2022, sukcesywnie dostarczanych Wykonawcy selektywnie zbieranych 
odpadów komunalnych o kodach 20 02 01 i 20 01 08<<, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych 
i niezamieszkałych z terenu Miasta Luboń, w tym: 

1.1. Zagospodarowanie dostarczonych Wykonawcy w roku 2022 selektywnie zbieranych odpadów komunalnych 
o kodach 20 02 01 i 20 01 08 pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz przyjętych 
w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Miasta Luboń - odpady komunalne o ww. kodach 
odbierane są przez Zamawiającego łącznie i w takiej postaci dostarczane będą Wykonawcy. Zamawiający 
zastrzega, iż w dostarczanych odpadach mogą występować zanieczyszczenia innymi odpadami, jak również mogą 
występować gałęzie, konary, itp. o średnicy powyżej 20 cm. 

1.2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej SWZ). 
2. Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do zagospodarowania dostarczonych do Wykonawcy 

następujących frakcji odpadów komunalnych: 
> Odpady kuchenne ulegające biodegradacji i Odpady ulegające biodegradacji (kod odpadu: 20 01 08 

i 20 02 01) w szacowanej ilości ok. 2700 Mg, zebrane w ramach prowadzenia selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, jak również 
przyjętych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Miasta Luboń w sposób 
zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 
odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010 z póź.zm.) zapisami „Planu gospodarki 
odpadami dla województwa wielkopolskiego" oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta Luboń oraz aktami je zmieniającymi lub zastępującymi. 

3. Zamawiający zastrzega, iż podane w SWZ i niniejszej umowie ilości odpadów mają charakter szacunkowy, 
a ich faktyczna ilość do odebrania może ostatecznie ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu). Ilość 
odpadów zleconych do odebrania w trakcie realizacji Umowy może być mniejsza od ilości przedstawionej 
w SWZ, co jednak nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 
Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac/usług mniejszy niż wskazany w SWZ, 
jednak nie mniej niż w ilości stanowiącej 50 % Wartości Przedmiotu Umowy.. 

4. Szczegółowy opis, zakres i sposób realizacji  Przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do 
SWZ oraz w niniejszej Umowie. 

5. Powyższy zakres prac/usług opisanych w ust. 1-3 oraz ich rezultat zwane będą dalej łącznie lub oddzielnie 
Przedmiotem Umowy lub Przedmiotem zamówienia. 

 

§ 2 
Zobowiązania Stron 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1.1. zrealizowania Przedmiotu Umowy na zasadach i warunkach opisanych w SWZ, w tym szczególnie 
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w niniejszej Umowie. SWZ jest integralną częścią niniejszej umowy i stanowi Załącznik nr 1 do Umowy; 
1.2. zapewnienia, zgodnego z wymogami ustawy o odpadach zagospodarowania odpadów w procesach 

odzysku (R); 
1.3. postępowania z odpadami w sposób zgodny z hierarchią postępowania z odpadami; 
1.4. zapewnienia instalacji komunalnej w której przetwarzanie odpadów komunalnych nastąpi 

z uwzględnieniem zasady bliskości tj. z przestrzeganiem zasady, zgodnie z którą odpady muszą być 
przekazywane, z uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami oraz najlepszą 
dostępną techniką, o której mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz.U. z 2019r., poz. 1396 z późn. zm.) lub technologią, o której mowa w art. 143 tej 
ustawy, do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być przetworzone; 

1.5. przejąć w pełni obowiązki wynikające z przepisów dotyczących odpadów oraz odpowiedzialność za 
odpady od momentu odbioru odpadów od Zamawiającego; dokonać odzysku odpadów odebranych od 
Zamawiającego poprzez odpowiednie przetworzenie tych odpadów za pośrednictwem odpowiednich 
urządzeń; 

1.6. przestrzegać obowiązujących przepisów, w szczególności Ustawy o odpadach; 
1.7. zapewnić zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych sukcesywnie w ilościach zależnych od 

ilości wytworzonych i odebranych odpadów z instalacji wskazanej w ofercie. Jeżeli instalacja 
komunalna wskazana w ofercie nie będzie przyjmować odpadów, Wykonawca zobowiązany jest, 
własnym staraniem i na swój koszt, zapewnić zagospodarowanie odpadów w innej instalacji 
komunalnej, w tym pokryć koszt transportu odpadów do innej instalacji komunalnej (wskazana 
okoliczność nie może stanowić podstawy wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy). Zamawiający 
dopuszcza możliwość zmiany instalacji do zagospodarowania odpadów wskazanej przez Wykonawcę 
w ofercie, jeżeli zmiana taka będzie konieczna ze względu na obiektywnie zaistniałe okoliczności. 

1.8. przedłożenia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wskazane 
w SWZ Rozdz. IV pkt. 8.2. dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w SWZ Rozdz. IV 
pkt. 8.1. lit. a) czynności w trakcie realizacji umowy. 

2. Zamawiający  zobowiązany jest do: 
2.1. Informowania Wykonawcy o ewentualnych zmianach mających wpływ na warunki świadczenia usług 

w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia. 
2.2. Zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia na warunkach i terminach określonych w § 4 niniejszej umowy. 

3. Każda ze Stron zobowiązuje się, że w okresie obwiązywania umowy: 
3.1. będzie współpracować z drugą stroną i postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami 

gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz obowiązkami wynikającymi 
z przepisów prawa; 

3.2. będzie przekazywać drugiej Stronie dokumenty i informacje potrzebne do prawidłowego wykonania 
Umowy. 

4. Każda ze stron oświadcza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest uprawniona do wykonania 
Przedmiotu umowy w przypisanym zakresie, a w szczególności spełnia wszystkie wymogi wynikające 
z przepisów prawnych, w tym przepisów ustawy o odpadach oraz wykona spoczywające na niej obowiązki 
związane z działalnością obejmująca zagospodarowanie odpadów. 

 

§ 3 
Termin realizacji umowy 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu usługa będzie świadczona w terminie od dnia 01.01.2022r. do 
dnia 31.12.2022r. Wykonawca w celu zagwarantowania terminowego rozpoczęcia świadczenia usług, 
rozpocznie wszelkie prace i czynności przygotowawcze, niezwłocznie po zawarciu Umowy 
z Zamawiającym. 

2. W sytuacjach szczególnych, nie wynikających z winy Wykonawcy, wymagających wstrzymania realizacji 
usług ze względu na wystąpienie okoliczności, opisanych w § 10 ust. 1, dopuszcza się dokonywanie zmian 
terminu realizacji Przedmiotu Umowy. 

3. Warunkiem zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o czym mowa w ust. 2, jest należyte 
udokumentowanie przez Wykonawcę przyczyn powstania i czasu trwania opóźnienia lub przerwy nie 
będącego zwłoką.  
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§ 4 
Wynagrodzenie i warunki płatności  

1. Wykonawcy przysługuje Wynagrodzenie za wykonanie całego Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, 
w kwocie: 
............................................ złotych netto, słownie:  ..................................................................................... 

+ podatek VAT ................................... złotych, słownie:  ................................................................................ 
tj. ............................................ złotych brutto 

z zastrzeżeniem, że: 
a) ostateczne łączne wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 będzie wynikało z powykonawczej 

ilości zrealizowanych usług częściowych, tj. będzie obliczone jako iloczyn kwoty netto ………. zł za jeden 
Mg odpadów i faktyczną ilość przyjętych i zagospodarowanych odpadów komunalnych w okresie 
realizacji umowy, powiększony o obligatoryjny podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu 
wystawienia faktury; 

b) kwota jednostkowa za jeden Mg odpadów komunalnych, o której mowa w ust. 1 lit. a), jest stała i nie 
podlega zmianie w całym okresie realizacji umowy, z zastrzeżeniem postanowień określonych poniżej 
w ust. 2 oraz w § 10 ust. 1 pkt 1.2. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu 
Umowy. Przy jego ustaleniu Wykonawca uwzględnił ryzyko zmiany cen przyjętych do oszacowania 
wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, a także ryzyko oddziaływania innych 
czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Zapłata Wynagrodzenia za zrealizowany Przedmiot Umowy może być dokonywana przez Zamawiającego 
na podstawie faktur częściowych, sukcesywnie i proporcjonalnie do wartości zrealizowanych usług, tj. 
faktycznie odebranych i przetworzonych odpadów w danym okresie rozliczeniowym, nie krótszym niż 
jeden miesiąc. 

4.  Podstawę wystawienia faktury częściowej będzie sprawozdanie miesięczne zawierające ilość 
zagospodarowanych odpadów z podziałem na poszczególne frakcje odpadów oraz częstotliwość 
transportu i zagospodarowania odpadów. Do miesięcznego raportu świadczonych usług Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć prawidłowo wypełnione karty przekazania odpadów wraz z kwitami wagowymi 
jako załącznika do faktury VAT. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w przekazanym miesięcznym raporcie, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia w terminie 7 dni roboczych raportu miesięcznego. 

6. Płatność faktury będzie dokonana przelewem przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy 
w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wypełnionego załącznika do FV - 
miesięcznego raportu świadczonych usług o którym mowa w ust. 4 powyżej. 

7. Zamawiający oświadcza, a Wykonawca wyraża zgodę na to, że płatność zrealizowana zostanie tylko 
i wyłącznie na wskazany w fakturze rachunek bankowy w drodze Mechanizmu Podzielonej Płatności 
o którym mowa w art 108a ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. O podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 
z 2020r. poz. 106 ze zm. ). W przypadku braku możliwości realizacji takiego rodzaju płatności, leżącej po 
stronie Wykonawcy, zostanie ona zrealizowana wyłącznie na rachunek bankowy Wykonawcy widniejący 
w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych 
i przywróconych do rejestru VAT o którym mowa w art. 96b ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. 
o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). Termin płatności w takim przypadku 
biegnie od chwili poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę o rachunku spełniającym ww. 
wymaganie. 

8. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie umowy wyłącznie 
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług.  

9. Strony zgodnie postanawiają, iż brak możliwości dokonania przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia 
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 10 powyżej, wynikający 
z okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, stanowi nienależyte wykonanie umowy 
przez Wykonawcę. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przekroczenia terminu 
płatności, określonego w ust. 6 powyżej, spowodowanego brakiem możliwości dokonania zapłaty 
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

10. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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11. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych, o których mowa w § 8 ust. 1-3 Umowy 
z należnego mu od Zamawiającego wynagrodzenia. 

 

§ 5 
Zabezpieczenie wykonania umowy  

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

§ 6 
Przedstawiciele do kontaktu 

1. Za koordynację wykonania przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego odpowiedzialne są następujące 
osoby:  

a) ..................................................................... tel.: .................................. email: ………………………………………….. 
Wyznaczone osoby mają prawo wglądu na bieżąco w prace Wykonawcy oraz mają prawo dokonywać 
uzgodnień wykonawczych w granicach udzielonego umocowania. 

2. Za koordynację wykonania przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy odpowiedzialne są następujące 
osoby:  

a) ..................................................................... tel.: .................................. email: ………………………………………….. 
3. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu stały wgląd w prace pozostające w związku 

z wykonywaniem przedmiotu umowy, w szczególności umożliwić osobom, o których mowa w ust. 1, 
zapoznanie się z dowolnymi fragmentami wykonanego Przedmiotu zamówienia, w celu systematycznego 
składania uwag i wniosków. 

4. Strony, w szczególności osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, zobowiązują się do odbywania 
systematycznych spotkań (w terminach ustalonych odrębnie), podczas realizacji przez Wykonawcę 
Przedmiotu zamówienia, w celu zapoznania się Zamawiającego z bieżącym postępem prac realizowanych 
przez Wykonawcę w ramach Przedmiotu zamówienia oraz umożliwienia Zamawiającemu składania uwag 
i wniosków. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest udzielić pisemnych 
informacji związanych z postępem prac. 

§ 7 
Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom.  
2. Zamawiający dopuszcza zlecenie części Przedmiotu zamówienia następującym podwykonawcom (nazwa, 

adres): ……………………………..…………………………… wskazanym przez Wykonawcę w ofercie stanowiącej 
Załącznik nr 4 do umowy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. (jeżeli dotyczy)  
Zamawiający dopuszcza zlecenie realizacji Przedmiotu zamówienia podwykonawcom w następującym 
zakresie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 
(zgodnie z zapisami Oferty) wskazanym w Ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej 
umowy. (jeżeli dotyczy). 

3. Zmiana podwykonawcy, zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy lub zmiana zakresu prac 
powierzonych podwykonawcy jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. W przypadku powierzenia wykonania części Przedmiotu zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca 
zobowiązuje się do koordynacji prac wykonanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiającym 
odpowiedzialność za należyte ich wykonanie, jak również za dokonanie rozliczenia z tymi podmiotami oraz 
odpowiada za jakość i terminowość prac przez nich wykonanych, tak jak za działania własne. 

5. Wykonawca może z zastrzeżeniem ust. 4: 
a) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do 

powierzenia podwykonawcom, 
b) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż w ofercie, 
c) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w ofercie, 
d) zrezygnować z podwykonawstwa. 

6. Jeżeli, zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
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Podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. Przepis art. 122 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 8 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 
1.1. odmowy przyjęcia odpadów - w wysokości 4.000,00 zł za każdy przypadek oraz po 100 zł za każdą 

rozpoczętą dobę opóźnienia w przyjęciu tych odpadów, chyba, że Wykonawca wykaże, iż odmowa 
spowodowana jest sytuacją, w której nie mógł przewidzieć ani jej zapobiec i nie jest możliwe 
zagospodarowanie dostarczonych przez Zamawiającego odpadów; 

1.2. gdy Wykonawca przedłożył sprawozdanie miesięczne zawierające ilość zagospodarowanych odpadów 
z podziałem na poszczególne frakcje odpadów lub przedstawił dokumenty potwierdzające 
prawidłowość zagospodarowania odpadów, które okazały się nieprawdziwe chociażby w części – 
w wysokości 4000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

1.3. zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców pracowników na podstawie umowy innej niż 
umowa o pracę lub nie przedstawienia w terminie określonym przez Zamawiającego dokumentów, 
o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.8. – w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

1.4. niezachowania ciągłości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe podczas lub 
będące skutkiem prac objętych umową, o którym mowa w § 12, w wysokości 1000,00 zł, za każdy dzień 
braku posiadania ważnego ubezpieczenia 

1.5. odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 50.000,00 zł. 

2. W wypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższy wartość kar umownych, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

 

§ 9 
Odstąpienie 

1. W przypadku zwłoki dłuższej niż 14 dni w wykonaniu Przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo odstąpienia od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu wykonania 
umowy. 

2. Poza przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym i ustawie prawo zamówień publicznych, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

a) utraty przez wykonawcę uprawnień koniecznych do wykonania umowy; 
b) naruszenia przez wykonawcę § 2 ust. 1 pkt 1.1.-1.7.; 
c) 5-krotnego naliczenia kary umownej na podstawie § 8 ust. 1 pkt 1.1.; 
d) innego rażącego naruszenia przez Wykonawcę przepisów prawa lub postanowień niniejszej umowy. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od 
umowy. 

4. Prawo odstąpienia od umowy Zamawiający może zrealizować w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o okolicznościach odstąpienie to uzasadniających. 

5. W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
szczegółowy protokół wykonanych usług według stanu na dzień odstąpienia od umowy, który po 
uzyskaniu akceptacji Zamawiającego stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury 
VAT. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za prace wykonane 
w ramach Przedmiotu zamówienia według cen na dzień odstąpienia od umowy, pomniejszone 
o roszczenie Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz inne roszczenia odszkodowawcze. 

7. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej z podaniem uzasadnienia faktycznego  
i prawnego.  

8. Strony mogą także odstąpić od umowy w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym. 
 

§ 10 
Zmiana umowy 
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1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje 
możliwość dokonania zmian umowy. 

1.1. Zmiany terminu realizacji Przedmiotu zamówienia o czas opóźnienia lub przerwy, w następujących 
przypadkach: 

a) gdy opóźnienie w realizacji Przedmiotu zamówienia spowodowane jest nałożeniem na Wykonawcę 
ograniczeń w wykonywaniu prac/usług; 

b) gdy opóźnienie w realizacji Przedmiotu zamówienia spowodowane jest zmianą wcześniej uzgodnionych 
warunków prowadzenia prac/usług; 

Opóźnienie w ww. przypadkach nie może być dłuższe niż 30 dni kalendarzowych. 
1.2. Zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy jeżeli nw. zmiany obowiązujących przepisów 

prawa będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę: 
a) zmiana stawki podatku od towarów i usług; 
b) zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę; 

c) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

d) zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

e) zmiany stawki opłat za korzystanie ze środowiska za zagospodarowanie, t.j. składowanie  1 Mg 
poszczególnych rodzajów odpadów. 

2. Podstawą do ewentualnej zmiany postanowień umownych wynikających z okoliczności o których mowa  
w ust. 1 pkt 1.1. i 1.2., może być wniosek Strony (sporządzony nie później niż w terminie 14 dni od 
zaistnienia okoliczności będących jego podstawą) zawierający szczegółowe określenie okoliczności 
uzasadniających zmianę. Zmiany umowy będą mogły dotyczyć w szczególności postanowień kształtujących 
treść stosunku prawnego nawiązanego umową, na które dana, zindywidualizowana przyczyna wywarła 
wpływ, co dana Strona wykaże i przedstawi Stronie przeciwnej stosowne dowody potwierdzające ten 
wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy. 

3. Wszystkie powyższe postanowienia, stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, 
jeżeli Wykonawca wykaże we wniosku o zmianę, istotny wpływ danego czynnika na realizację Przedmiotu 
zamówienia. 

4. Zmiany lub uzupełnienia umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu i muszą 
być akceptowane przez obie Strony. 

 

§ 11 
Odpowiedzialność i siła wyższa 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną wobec Zamawiającego, jeśli wskutek jakiegokolwiek 
zawinionego działania lub czynu łamiącego postanowienia niniejszej umowy, Zmawiający zostanie 
narażony na szkodę lub roszczenie osób trzecich. Wykonawca ponosi także odpowiedzialność za wszelkie 
szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim (co skutkuje roszczeniami tych osób wobec 
Zamawiającego) przy wykonywaniu niniejszej Umowy lub w związku z realizacją niniejszej Umowy.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób, którymi posługuje się przy 
wykonywaniu umowy, jak za swoje własne działania i zaniechania.  

3. Niezależnie od postanowień umowy Wykonawca może zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, gdy niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie jest następstwem zdarzenia siły wyższej.  

4. Wykonawca powinien zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu siły wyższej oraz jej przewidywanym 
wpływie na realizację Przedmiotu zamówienia w najszybszym, możliwym terminie. Wykonawca powinien 
przedstawić propozycję rozwiązań (w tym środków zaradczych), jakie powinny zostać zastosowane 
w związku z zaistnieniem siły wyższej.  

5. Zamawiający ustosunkowuje się niezwłocznie do stanowiska Wykonawcy, wskazanego w ust. 4 powyżej.  
 

§ 12 
Ubezpieczenie 
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Wykonawca na czas realizacji umowy jest zobowiązany do posiadania ważnego ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe podczas lub będące skutkiem prac objętych umową, na 
kwotę 500.000,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy 00/100 zł) lub równowartości tej kwoty w przypadku walut 
innych niż złoty polski, obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy 
Bank Polski z dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy 
ubezpieczenia. 

 

§ 13 
Dane osobowe 

1. Dane osobowe reprezentantów Stron będą przetwarzane w celu wykonania umowy. 
2. W przypadku gdy dla wykonania obowiązków wynikających z niniejszej  umowy, Wykonawca będzie 

zobowiązany do przekazania Zamawiającemu danych osobowych osób fizycznych uczestniczących 
w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania i przekazania tych danych 
zgodnie z przepisami RODO. 

3. Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób przeznaczonych do wykonania 
Umowy i zobowiązuje się udostępnić je Stronom umowy, wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do jej 
realizacji, w tym dla zapewnienia sprawnej komunikacji pomiędzy Stronami. 

4. Dane, o których mowa w ust. 3, w zależności od rodzaju współpracy, mogą obejmować: imię i nazwisko 
pracownika, zakład pracy, stanowisko służbowe, służbowe dane kontaktowe (email, numer telefonu) oraz 
dane zawarte w dokumentach potwierdzających uprawnienia lub doświadczenie zawodowe. 

5. Każda ze Stron zobowiązuje się wypełnić tzw. obowiązek informacyjny administratora wobec ww. osób, 
których dane udostępnione zostały Stronom w celu wykonania Umowy, poprzez zapoznanie ich 
z informacjami, o których mowa w art. 14 RODO (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

6. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego znajdują się 
pod adresem: 
http://kom-lub.com.pl/wp-content/uploads/2018/06/Informacja_o_prywatnosci_rozbudowana_KOMLUB.pdf. 

7. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę znajdują się pod adresem: 
........................................................................................... (Wykonawca może alternatywnie swoją klauzulę 
nt. przetwarzania danych osobowych ustanowić załącznikiem do Umowy. Wówczas zapisy ust. 7 zostaną 
odpowiednio zmienione)1. 

 

§ 14 
Informacja publiczna 

Wykonawca oświadcza, iż jest świadomy ciążącego na Zamawiającym obowiązku ujawnienia informacji na 
temat treści niniejszej umowy (w tym imienia i nazwiska Wykonawcy) w ramach realizacji dostępu do 
informacji publicznej, m.in. poprzez zamieszczenie tego rodzaju informacji na stronie internetowej 
Zamawiającego. 

 

§ 15 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny z późniejszymi zmianami. 

2. Spory, mogące wyniknąć z realizacji umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

3. Wykonawca nie ma prawa dokonywać cesji, przeniesienia lub obciążenia swoich praw lub obowiązków 
wynikających z tej umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego, 
jeden dla Wykonawcy. 

5. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 
6. Umowa obowiązuje od dnia podpisania. 
 
                                                 
1 Skreślić w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 

obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO. 
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Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 – SWZ z Załącznikiem nr 1 do SWZ. 
2. Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy. 
3. Załącznik nr 3 – Kopia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie OC Wykonawcy. 
 WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 

 

  

 



 
KL.271.03.2021_Załącznik nr 3 do SWZ 

 
 

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest podanie: nazw, adresów, nr NIP i REGON, każdego z Wykonawców. 
2. Zaznaczyć właściwe (x). Informacja do celów statystycznych, należy zaznaczyć odpowiednie pole. Definicje kategorii przedsiębiorstw zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 

2018 r. Prawo przedsiębiorców. Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia informacja dotyczy lidera. 
3. Niewłaściwe skreślić. Niewypełnienie tego pola skutkowało będzie przyjęciem oświadczenia o braku udziału podwykonawców  w realizacji przedmiotu zamówienia. 
4. Wypełnić, jeśli dotyczy. 
5. Skreślić w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO. 
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FORMULARZ OFERTOWY 

 
Nazwa Wykonawcy1: ............................................................................................................................................. 
 ………………………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………………..… 
Adres Wykonawcy1 
(ulica, nr domu, nr lokalu): ................................................................................................................................... 

(kod, miejscowość): ........................................................ (województwo): ..................................................... 
NIP: ......................................................................... REGON: .......................................................................... 
Numer telefonu: .............................................................................................................................................  
e-mail: ............................................................................................................................................................. 

Rodzaj Wykonawcy2:  
 mikroprzedsiębiorstwo  małe przedsiębiorstwo 
 średnie przedsiębiorstwo  jednoosobowa działalność gospodarcza 
 osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej  inny rodzaj 

 

 

 
Wykonanie zamówienia za cenę brutto (tj. z VAT 8%):  .........................................................zł, 
słownie: ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
 
w tym: 

Lp. Nazwa elementu usług Ilość j.m. 
(Mg) 

Cena j.m. 
(netto w zł/Mg) 

Razem netto 
(zł) 

1 2 3 4 5 

1 Odpady ulegające biodegradacji 
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 2700,0   

   

2 Podatek VAT (8% kwoty z wiersza 1, kol. 5):  

3 ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO (suma kwot z wiersza 1 i 2):  
 
Oświadczamy, że: 
1) dysponujemy instalacją odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w której będą zagospodarowywane selektywnie 

zbierane odpady, zlokalizowaną w ………………………………………………………………………………………………………………………… 
tj. w odległości nie większej niż 45 km od siedziby Zamawiającego. 

2) zapoznaliśmy się z treścią postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego (Załącznik nr 2 do SWZ), które 
w pełni akceptujemy; 

3) deklarujemy gotowość do realizacji zamówienia w terminach wymaganych przez Zamawiającego; 
4) złożona oferta wiąże nas do upływu terminu określonego w specyfikacji warunków zamówienia; 
5) w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych 

w specyfikacji warunków zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;  
6) zamówienie zamierzamy/nie zamierzamy3 powierzyć podwykonawcom w następującym zakresie: 

………………………………………………………………………………………………..………………..……………………………………………… 
Nazwa (firma): ……………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
Należy podać wartość podwykonawstwa lub procentowy udział podwykonawstwa w całości przedmiotu 
zamówienia (jeżeli dotyczy i o ile jest znany) ....................................... zł  lub ................................ %; 

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
>>Zagospodarowanie w roku 2022, sukcesywnie dostarczanych Wykonawcy selektywnie zbieranych odpadów 

komunalnych o kodach 20 02 01 i 20 01 08<<, 
w zakresie i na warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), oferujemy: 

  

 



 
KL.271.03.2021_Załącznik nr 3 do SWZ 

 
 

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest podanie: nazw, adresów, nr NIP i REGON, każdego z Wykonawców. 
2. Zaznaczyć właściwe (x). Informacja do celów statystycznych, należy zaznaczyć odpowiednie pole. Definicje kategorii przedsiębiorstw zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 

2018 r. Prawo przedsiębiorców. Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia informacja dotyczy lidera. 
3. Niewłaściwe skreślić. Niewypełnienie tego pola skutkowało będzie przyjęciem oświadczenia o braku udziału podwykonawców  w realizacji przedmiotu zamówienia. 
4. Wypełnić, jeśli dotyczy. 
5. Skreślić w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO. 

St
ro

na
 2
 z
 2

 

7) w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polegamy na zasobach następujących 
podmiotów4:  
Nazwa (firma): ………………….……………………………………………………………………………………………………...…………...… 
……………………………………………………………………………………………………………………..……………..……………………..……. 

8) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy 
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu5. 

 
   

(data)   
 

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym 
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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1. Zaznaczyć właściwe (x). 

St
ro

na
 1 

z 
1 

OŚWIADCZENIA PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY 
 

Podmiot udostępniający zasoby:  
………………………………………………..………………………………………………….……………………………………………………….…………………  

………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….…………………  
 (nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/REGON/PESEL) 

 

Przystępując do postępowania pn.: 
>>Zagospodarowanie w roku 2022, sukcesywnie dostarczanych Wykonawcy selektywnie zbieranych odpadów 

komunalnych o kodach 20 02 01 i 20 01 08<<, 
wyżej wymieniony Podmiot zobowiązuje się do oddania do dyspozycji Wykonawcy 

………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….…………………  
(nazwa/firma i adres Wykonawcy) 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia na zasadach określonych w art. 118 ustawy. 
1) Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów Podmiotu udostępniającego zasoby: 

……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….…………………  
2) Sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów Podmiotu udostępniającego te 

zasoby przy wykonywaniu zamówienia: 
……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….…………………  

3) W jakim zakresie Podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 
warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności 
dotyczą: 
……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….…………………  
……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….…………………  

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU1 
 1) Oświadczam, że wyżej wymieniony Podmiot udostępniający zasoby nie podlega wykluczeniu  

z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-5 ustawy. 
  

 2) Oświadczam, że w stosunku do wyżej wymienionego Podmiotu udostępniającego zasoby zachodzą podstawy 
wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……………… ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 
spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1-5 ustawy).  

 

Podmiot udostępniający zasoby nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, 
jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy, które należy 
poniżej wymienić i opisać: 
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Oświadczam, że wyżej wymieniony Podmiot udostępniający zasoby spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie, 
w jakim udostępnia zasoby. 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu 
informacji. 
 
 

   
(data)   

 

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym 
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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1. Zaznaczyć właściwe (x). 

St
ro

na
 1 

z 
1 

OŚWIADCZENIA O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU 
I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Wykonawca:  
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….…………………  
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….…………………  

 (nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/REGON/PESEL) 
 

Przystępując do postępowania pn.: 
>>Zagospodarowanie w roku 2022, sukcesywnie dostarczanych Wykonawcy selektywnie zbieranych odpadów 

komunalnych o kodach 20 02 01 i 20 01 08<<, 
niniejszym oświadczam: 

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU1 
 1) Oświadczam, że wyżej wymieniony Wykonawca nie podlega wykluczeniu  

z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-5 ustawy. 
  

 2) Oświadczam, że w stosunku do wyżej wymienionego Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania 
na podstawie art. ……………… ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych 
w art. 108 ust. 1 pkt 1-5 ustawy).  

 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, jeżeli udowodni 
Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy, które należy poniżej wymienić 
i opisać: 
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Oświadczam, że wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ. 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz 
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji. 
 
 

   
(data)   

 

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym 
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest podanie nazw i adresów każdego z Wykonawców. 
2. Zaznaczyć właściwe (x). 
3. Wraz z niniejszym oświadczeniem należy przedstawić dowody (dokumenty lub inne informacje) potwierdzające, że przygotowanie oferty nastąpiło niezależnie 

od Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. 

St
ro

na
 1 

z 
1 

INFORMACJA 
dotycząca grupy kapitałowej 

 

Przystępując do postępowania pn.: 
>>Zagospodarowanie w roku 2022, sukcesywnie dostarczanych Wykonawcy selektywnie zbieranych odpadów 

komunalnych o kodach 20 02 01 i 20 01 08<<, 
działając w imieniu Wykonawcy1:  
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….…………………  
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….…………………  

 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/REGON/PESEL) 
 

Oświadczam, że ww. Wykonawca: 

 nie należy do grupy kapitałowej2, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), 
z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu. 
 

 

 należy do grupy kapitałowej2, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z następującymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę 
w przedmiotowym postępowaniu3:  

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

 
 

   
(data)   

 

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym 
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest podanie nazw i adresów każdego z Wykonawców. 
2. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy. 

St
ro

na
 1 

z 
1 

ZASTRZEŻENIE 
nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstw 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913). 

 
Wykonawca1:  
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….…………………  
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….…………………  

 (nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/REGON/PESEL) 
 

Przystępując do postępowania pn.: 
>>Zagospodarowanie w roku 2022, sukcesywnie dostarczanych Wykonawcy selektywnie zbieranych odpadów 

komunalnych o kodach 20 02 01 i 20 01 08<<, 
niniejszym zastrzegam, aby następujące informacje nie były udostępniane, gdyż stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa2: 

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

Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: 

(Określona informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli spełnia łącznie trzy warunki: 
- ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą, 
- nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.) 

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

 
 
 

   
(data)   

 

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym 
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

  

 



 
 

KL.271.03.2021_Załącznik nr 8 do SWZ 
 
 

1.  Wymagane jest podanie nazw i adresów wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 

St
ro

na
 1 

z 
1 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE  
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

 
Wykonawca1:  
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….…………………  
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….…………………  
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….………………… 

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

 (nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/REGON/PESEL) 
 

Oświadczam, że przy realizacji zamówienia publicznego pn.: 
>>Zagospodarowanie w roku 2022, sukcesywnie dostarczanych Wykonawcy selektywnie zbieranych odpadów 

komunalnych o kodach 20 02 01 i 20 01 08<<, 
poszczególni członkowie konsorcjum będą wykonywali następujące dostawy/usługi/roboty budowlane: 

Lider konsorcjum (nazwa): 
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….…………………  

Opis dostawy/usługi/roboty budowlanej: 
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….…………………  
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….…………………  

Partner konsorcjum (nazwa): 
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….…………………  

Opis dostawy/usługi/roboty budowlanej: 
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….…………………  
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….…………………  

Partner konsorcjum (nazwa): 
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….…………………  

Opis dostawy/usługi/roboty budowlanej: 
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….…………………  
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….…………………  

 
 

 
 

   
(data)   

 

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym 
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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St
ro

na
 1 

z 
1 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 

 
Wykonawca1:  
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….…………………  
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….…………………  
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….………………… 

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

 (nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/REGON/PESEL) 
 

Oświadczam, że przy realizacji zamówienia publicznego pn.: 
>>Zagospodarowanie w roku 2022, sukcesywnie dostarczanych Wykonawcy selektywnie zbieranych odpadów 

komunalnych o kodach 20 02 01 i 20 01 08<<, 
 

ZAMÓWIENIE NINIEJSZE WYKONYWAĆ BĘDĄ NASTĘPUJĄCE OSOBY POSIADAJĄCE WYMAGANE KWALIFIKACJE ZAWODOWE ORAZ 
POSIADAJĄCE WYMAGANE UPRAWNIENIA: 

 

Lp. 
Imię nazwisko 

/imiona nazwiska osób uczestniczących w wykonaniu 
zamówienia/ 

Doświadczenie  
Kwalifikacje zawodowe 

Zakres czynności 
/wykonywanych przez daną osobę/ 

Informacja o podstawie 
dysponowania osobą 

1   
 

   

2   
 

   

3   
 

  

4   
 

   

5   
 

   

6   
 

   

 
 

 
 

   
(data)   

 

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym 
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 


