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Jordanów, 04.11.2022 r.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

(SWZ) 

 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” 

 

 

1. INFORMACJE O ZAMAWIAJACYM: 

Wodociągi Jordanowskie sp. z o.o. z siedzibą w Jordanowie, 34-240 Jordanów, ul. Rynek 

19, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000705169,  

NIP: 5521721414, REGON: 368807878,  

Nr BDO: 000143376,  

kapitał zakładowy 300.000 zł,  

tel. 18 26 75 389,  

e-mail. biuro@wodociagi-jordanow.pl,  

adres strony internetowej: www.wodociagi-jordanow.pl.  

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego oparciu o przepisy 
Kodeksu Cywilnego i Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Wodociągi 
Jordanowskie sp. z o.o. 

2. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U 2019. 2019 z póżn. zm.). 

3. Z treścią „Regulaminu udzielania zamówień” można zapoznać się na stronie internetowej 
www.wodociagi-jordanow.pl w folderze „Przetargi”.  

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

  

1) Podstawowe dane Kod CPV:   

Główny kod CPV - 90500000-2 Usługi związane z odpadami 

Przedmioty dodatkowe:  

90511000-2 Usługi wywozu odpadów  

90512000-9 Usługi transportu odpadów  

90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych  

90514000-3 Usługi recyklingu odpadów 

34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci 

 

2) Nazwa zadania:  

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.” 

 

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie następujących odpadów 

komunalnych pochodzących z: 

a) obiektów będących własnością Miasta Jordanowa, 

mailto:biuro@wodociagi-jordanow.pl
http://www.wodociagi-jordanow.pl/
http://www.wodociagi-jordanow.pl/
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b) koszy  ulicznych, 

c) czyszczenia ulic i placów,  

d) odpadów biodegradowalnych, w tym odpady zielone,  

e) jak również: żużel i popiół z kotłowni 

wszystko powyższe od a)-e) zgodnie z Harmonogramem odbiorów stanowiącym 

Załącznik nr 5 do SWZ, 

oraz  

wyposażenie miejsc wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z Harmonogramem 

odbioru stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ w odpowiednie pojemniki, kontenery do 

zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, pojemniki z przeznaczeniem na 

odpady z czyszczenia ulic i placów (targowisko) oraz pojemniki na żużel z kotłowni, 

wedle wytycznych wskazanych w Harmonogramie odbiorów stanowiącym Załącznik nr 

5 do SWZ.  

 

 

4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA SKŁADANIE 

OFERT CZĘŚCIOWYCH.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

  

5. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.  

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.  

 

6. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE 

WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferta alternatywna (wariantowa) 

nie będzie brana pod uwagę i zostanie odrzucona wraz z ofertą podstawową. 

 

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.  

 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:  

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.  

 

9. INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH, 

O KTÓRYM MOWA w ust. 3.5 REGULAMINU: 

1) W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom 

powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, a osoby wykonujące w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące 

udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z 

wykonawcami, którzy złożyli oferty, chyba że udział tego podmiotu w postępowaniu nie 

zakłóci konkurencji. 

2) Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające 

w szczególności na: 
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a) uczestniczeniu u Wykonawcy jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 

osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji Wykonawcy, 

c) pełnieniu u Wykonawcy funkcji członka organu nadzorczego lub 

zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli z Wykonawcą. 

 

10. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, OKREŚLONE 

PRZEZZAMAWIAJĄCEGO W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU: 

1. Zgodnie z pkt. 6.1 „Regulaminu udzielania zamówień” z postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może wykluczyć wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 

258 Kodeksu karnego,  

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub 

art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,  

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w 

art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 

stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 

pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,  

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu 

karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,  

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi o którym mowa 

w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu 

karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 

270- 277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,  

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni 

czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w 

spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio 

przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
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zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 

w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne; 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, 

że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub 

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

przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;  

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do 

zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego 

wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie 

konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 

wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

7) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym 

mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu albo przed upływem terminu, składania ofert dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 

w sprawie spłaty tych należności;  

8) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego 

lub prawa pracy: a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za 

przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu 

karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za 

odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego, b) 

będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko 

prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego 

popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę 

grzywny, c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o 

naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa 

pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą 

decyzją karę pieniężną; 

9) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w 

spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie 

skazano za przestępstwo lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 

8 lit. a lub b; 

10) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego 

aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego 

działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego 

rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 

miejsca wszczęcia tej procedury;  
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11) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co 

podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku 

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 

nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych dowodów; 

12) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu ust. 3.5 Regulaminu, którego 

nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie 

wykonawcy; 

13) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie 

nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie 

wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do 

wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania 

zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;  

14) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co 

mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie 

jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;  

15) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego 

lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu 

przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

16) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

17) Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

11. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH POTWIERDZAJĄCYCH BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA: 

Zgodnie z ust. 6.19 „Regulaminu udzielania zamówień” Zamawiający dopuszcza dołączenie 

do oferty oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z załącznikiem Nr 

2 do SWZ.  

 

12. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 

1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą ofertę nie 

podlegającą odrzuceniu. 

2) Oferta ważna spełniać musi następujące warunki: a) Pisemna, pod rygorem nieważności, 

oferta winna być sporządzona i podpisana zgodnie z pkt. 16 i 17 niniejszej specyfikacji i 

złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się składania 

ofert w postaci elektronicznej.  

3) Wykonawca składający ofertę:  

a) musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym,  

b) musi spełniać warunki udziału w postępowaniu zawarte w rozdziale VI ust. 6.4 

„Regulaminu udzielania zamówień”. 
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13.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

1. Do wypełnionego formularza oferty (Załącznik Nr 1) winny być dołączone następujące 

oświadczenia i dokumenty: 

a) oświadczenie Wykonawcy przystępującego do udziału w postępowaniu o zamówienie 

zgodnie z ust. 6.4 „Regulaminu udzielania zamówień” – wg wzoru stanowiącego 

Załącznik Nr 2,  

b) Oświadczenie wykonawcy dotyczące danych osobowych – wg wzoru stanowiącego 

Załącznik Nr 3,  

c) odpis z właściwego rejestru (sądowego, przedsiębiorstw, handlowego) albo 

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,  

d) specyfikacja techniczna zaproponowanego pojazdu; 

e) umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (jeżeli zachodzi 

taka okoliczność),  

f) stosowne pełnomocnictwo(a) dla osoby podpisującej ofertę – w przypadku, gdy 

upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie 

odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, 

g) dowód wpłaty wadium. 

2. Wymagane wyżej dokumenty (informacje, oświadczenia, potwierdzenia, zaświadczenia) 

winny odzwierciedlać aktualny stan rzeczy. 

3. Dokumenty, o których mowa wyżej winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii 

poświadczonej za zgodność przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.  

4. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, wyżej wymienione 

dokumenty (dokumenty wymienione w pkt. 1 a i 1b i 1c musi złożyć każdy podmiot 

ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podmioty występujące wspólnie 

zobowiązane są do załączenie do oferty umowy regulującej współpracę tych podmiotów. 

5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 

 

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:  

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia   

13.12.2022 r.  

 

15. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIENIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:  

1) Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy mogą przekazać pisemnie lub drogą elektroniczną. Zamawiający 

dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez Strony postępowania oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień oraz informacji: 

− pisemnie na adres: Wodociągi Jordanowskie sp. z o.o. ul. Rynek 19, 34-3240 

Jordanów, 

− drogą elektroniczną na adres: biuro@wodociagi-jordanow.pl 

2) Osoba do kontaktów ze strony Zamawiającego od poniedziałku do piątku, w godz. 

10:00 –13:00 : prezes@wodociagi-jordanow.pl  

mailto:biuro@wodociagi-jordanow.pl
mailto:prezes@wodociagi-jordanow.pl
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3) Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w 

formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego 

potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

4) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

SWZ. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. 

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 

o którym mowa powyżej w terminie do dnia 09.11.2022 r. 

5) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

 

16. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:  

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

2) Oferta powinna być sporządzona w 1 egzemplarzu, na formularzu oferty 

stanowiącym załącznik Nr 1 do SWZ, w języku polskim oraz w walucie PLN. 

3) Oferta musi zawierać cenę bez podatku VAT (netto) i z podatkiem VAT (brutto) za 

wykonanie powyższego zamówienia.  

4) Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane SWZ. 

5) Oferta i wszystkie załączniki do oferty (w tym oświadczenia) winny być sporządzone 

w sposób czytelny, zawierać datę sporządzenia oraz czytelny podpis uprawnionego 

przedstawiciela Wykonawcy lub nieczytelny podpis z imienną pieczątką. Dokument 

uprawniający do jednoosobowego lub wspólnego podpisania oferty (np. akt 

powołania, umowa o utworzeniu konsorcjum) lub pełnomocnictwo załącza się do 

oferty, chyba że upoważnienie wynika z innego dokumentu złożonego przez 

Wykonawcę (np. z wypisu rejestru).  

6) Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane 

przez osobę podpisującą ofertę (tj. właściciela firmy lub osobę upoważnioną). 

7) Ofertę należy umieścić w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem 

kopercie opisanej następująco: Wodociągi Jordanowskie Sp. z o.o., ul. Rybek 19, 34-

240 . Oferta na - „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych”. Nie otwierać 

przed dniem 15.11.2022 r., godz.10:00”, 

8) Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, aby 

umożliwić zwrot oferty złożonej po terminie. 

9) Wykonawca może, przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert, 

zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.  

a) Zmiana złożonej oferty. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty 

muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu 

oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmianę należy dodatkowo 

opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę 

każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA NR ....”. 

b) Wycofanie złożonej oferty. Wycofanie oferty już złożonej następuje poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na 

piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według 

zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 

 

17. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

1) Zamkniętą kopertę zabezpieczoną przed nieniszczącym otwarciem i opisaną jak w 

pkt. 16 ust. 7. specyfikacji zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, 
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należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 19 w Jordanowie w 

sekretariacie– nie później niż do godz. 9:30 w dniu 15.11.2022 r. 

2) Oferty otrzymane przez Zamawiającego po wyżej wymienionym terminie zostaną bez 

otwierania zwrócone Wykonawcom po upływie terminu przewidzianego na 

wniesienie protestu.  

3) Zamawiający otworzy koperty z ofertami w swojej siedzibie przy ul. Rynek 19 w 

Jordanowie w dniu 15.11.2022 r. o godz. 10:00 – w sekretariacie. 

4) Otwarcie ofert jest jawne. W trosce o Państwa bezpieczeństwo, proszę rozważyć 

rezygnację z uczestnictwa w publicznym otwarciu ofert. Informacja z otwarcia ofert 

zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

5) W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego pisemny 

wniosek Zamawiający prześle informację zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, 

których oferty zostały otwarte oraz ceny ofertowe.  

6) W toku badania ofert (część niejawna) Zamawiający stwierdzi ich ważność oraz 

zawartość merytoryczną. 

7) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

 

 

18. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY: 

1) Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania m.in. podatek 

VAT, koszty dostarczenia koparki do siedziby Zamawiającego, zysk, itp. 

2) Cena oferty będzie traktowana jako wynagrodzenie ryczałtowe i nie będzie podlegać 

zmianom. 

3) Ostateczna cena oferty ustalona przez Wykonawcę powinna uwzględniać 

ewentualne upusty jakie Wykonawca stosuje.  

4) Cena oferty nie może być wyrażona w walucie obcej. 

5) Oferta winna uwzględniać cenę bez podatku VAT i z podatkiem VAT. 

6) Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu 

obciążają wyłącznie Wykonawcę. 

 

19. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ 

SPOSOBU OCENY OFERT: 

1) Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował 

następującym kryterium:  

• Cena - 100 % 

2) Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej 

kryterium oraz jego wagi. 

3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska zaoferuje najniższą cenę. 

4) Porównanie ofert będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie 

podlegających odrzuceniu. Ofert odrzuconych lub uznanych za nieważne nie 

porównuje się.  

 

20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY: 

1) O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy 

ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego 

ofertę wybrano, oraz jej cenę. 
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2) O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejsza spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.  

 

 

 

21. WZÓR UMOWY: 

Przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego reguluje umowa. Wzór umowy stanowi 

Załącznik Nr 4 do niniejszej SWZ. 

 

 

22. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1) Niniejsza SWZ wraz z załącznikami została udostępniona na stronie internetowej 

www.wodociagi-jordanow.pl  i pobierana jest samodzielnie przez Wykonawców. 

Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupełnienia, wyjaśnienia treści specyfikacji w 

toku postępowania umieszczane będą na podanej stronie internetowej. 

2) Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni zapoznać się ze wszystkimi 

informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego dotyczącymi 

niniejszego postępowania. 

3) W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają ponadto zastosowanie 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny. 

4) Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wyniku wszystkich Wykonawców. 

5) Zamawiający na równych prawach traktuje wszystkich Wykonawców, wg reguły 

dotyczącej jawności postępowania i dokumentowania czynności w formie pisemnej. 

6) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie na 

podstawie decyzji Prezesa Zarządu Zamawiającego, bez podania przyczyn. 

 

Klauzula informacyjna RODO:  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych są: Wodociągi Jordanowskie Sp. z 

o.o., z siedzibą ul. Rynek 19,  34-240 Jordanów, tel. 18 26 91 710, adres e mail: 

biuro@wodociagi-jordanow.pl, strona internetowa: www.wodociagi-jordanow.pl. 

2. administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować 

się na adres poczty elektronicznej: inspektor@cbi24.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia p.n. „Odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych”.  

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 

http://www.wodociagi-jordanow.pl/
mailto:biuro@wodociagi-jordanow.pl
http://www.wodociagi-jordanow.pl/
mailto:inspektor@cbi24.pl


Postępowanie nr: WJ/3/11/2022  
 

10 
 

ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 

Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 

ust 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może 

żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających 

na celu sprecyzowanie żądania; na podstawie art. 16 RODO prawo do 

sprostowania Pani/Pana danych osobowych1; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO2;  żądanie, o którym mowa w art. 18 RODO nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego;  

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

7. nie przysługuje Pani/Panu: 

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

osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

8. Pełnomocnik Zamawiających informuje, iż Wykonawca ubiegając się o udzielenie 

zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków 

formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych 

należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek 

informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których 

dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał; 

9. Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający  

z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje 

Zamawiającemu  

i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z 

włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO; 

 
1 skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników 
2 prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 
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10. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz 

ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały 

przekazane  

w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, należy złożyć oświadczenia  

o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 

RODO  o treści zawartej w formularzu oferty. 

 

22.  Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowo-cenowy. 

2) Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu oraz braku podstaw 

wykluczenia. 

3) Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy odnośnie danych osobowych.  

4) Załącznik nr 4 - Projekt umowy. 

5) Załącznik nr 5 – Harmonogram odbiorów. 

 

 

Zatwierdzam Prezes Zarządu Spółki  

(-) Tomasz Wilgierz  
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Załącznik nr 1  

 

FORMULARZ OFERTY 

 

dla zamówienia pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.” 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: WJ/3/11/2022 

 

 

Zamawiający: 
 

Wodociągi Jordanowskie sp. z o.o. z siedzibą w Jordanowie  
ul. Rynek 19, 34-240 Jordanów   

KRS: 0000705169, NIP 5521721414, REGON 368807878  
 

 

1. WYKONAWCA: 

Nazwa i adres Wykonawcy : ……………………………………………………………….. 

Tel./fax …………………………… 

Adres mail: …………………………….. 

NIP……………………; REGON ………………….. 

 

2. Cena oferty : 

Cena netto: ........................................ zł. 

Podatek VAT ............ % (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) ....................zł. 

Cena brutto: ....................................... zł. 

Słownie: .............................................................................................................................. 

 

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.  

4. Termin płatności faktury VAT …....... dni. 

(Powyższy termin Wykonawca określa w pełnych dniach 7 dni, 14 dni, 21 dni  lub 30 dni) 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i wzorem umowy i 

nie wnosimy zastrzeżeń. 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ. 

7. Czy wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą** ?:   TAK  /  NIE *  

8.  Załącznikami do oferty są ponumerowane kolejno niżej wymienione dokumenty: 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 
niniejszym postępowaniu. POUCZENIE: W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych 
osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawcy nie 
składa (należy usunąć lub przekreślić niniejsze oświadczenie). 
 

....................................... 

(data, podpis) 

/upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 2  

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

w trybie ust. 6.4 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych o wartości zamówień lub 

konkursów nie przekraczających progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) w 

Wodociągi Jordanowskie Sp. z o.o. w  z siedzibą: ul. Rynek 19. 34-240 Jordanów dla zamówienia 

pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.”  

 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: WJ…../2022 

 

Nazwa Wykonawcy: ........................................................................................... 

.............................................................................................................................. 

Adres Wykonawcy: ............................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie oświadczam, że: 

1) występuję w obrocie gospodarczym; 

2) posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 

3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

.................................................. 

(data, podpis) 

/upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 
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Załącznik Nr 3  

 

 

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące danych osobowych 

 

 

Nazwa Wykonawcy…………………………………………..……………..……………………… 

Adres Wykonawcy…………………..…….……………………..………….……………………… 

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

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: WJ…./2022 

 

Przedmiot zamówienia: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych”. 

 

 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jw. zgodnie z ustawą o 

Ochronie Danych Osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27.04.2016 roku 

 Zostałem/am poinformowany/a, że podanie tych danych jest dobrowolne, a dane są niezbędne 

do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego j.w. 

 

 

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

Miejscowość, data podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 

 

Oświadczenie 

w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych 

w art. 13 lub art. 14 RODO 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: WJ…./2022 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

 

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

Miejscowość, data podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 

 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 

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

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia 

np. przez jego wykreślenie). 
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Załącznik Nr 4  

 

 

- projekt –  

U M O W A Nr ......../WJ/2022 

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

 

Wodociągi Jordanowskie sp. z o.o. z siedzibą w Jordanowie, 34-240 Jordanów, ul. Rynek 19, 

wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS 0000705169,  NIP 5521721414, REGON 368807878, kapitał zakładowy 

300 000,00 zł., reprezentowane przez Prezesa Zarządu, zwane dalej „Zamawiającym” 

 

a: 

…………………………………………………………………………………………………., 

reprezentowaną przez: 

1/ ……………………………………………………………….. 

2/ ……………………………………………………………….. 

zwaną dalej w treści umowy Wykonawcą,  

 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę określoną we 

Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem i nazwą: „90500000-2 Usługi związane z 

odpadami”, „90511000-2 Usługi wywozu odpadów”, „90512000-9 Usługi transportu 

odpadów”, „90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw 

domowych”, „90514000-3 Usługi recyklingu odpadów”, „34928480-6 Pojemniki i kosze na 

odpady i śmieci” polegającą na odbieraniu, transporcie oraz zagospodarowaniu odpadów 

komunalnych stałych, z obiektów będących własnością Miasta Jordanowa, 

koszy  ulicznych, czyszczenia ulic i placów, odpadów biodegradowalnych, w tym odpady 

zielone, jak również: żużel i popiół z kotłowni, zgodnie z Harmonogramem odbiorów 

stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ, w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.  

2. Przedmiot zamówienia oraz obowiązki Wykonawcy przy jego wykonaniu zostały 

szczegółowo określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) oraz w 

Załączniku nr 5 do SWZ, tj. Harmonogramem odbiorów.  

 

§ 2. 

Integralną część niniejszej umowy stanowią:  

1) oferta Wykonawcy;  

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia;  

3) umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

§ 3. 

CZAS TRWANIA UMOWY 

1. Strony zawierają niniejszą umowę na czas określony, wynoszący 12 miesięcy i obejmujący: 
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1) planowany termin rozpoczęcia usługi: 01.01.2023 r.  

2) planowany termin zakończenia usługi: 31.12.2023 r. 

 

§ 4. 

OBOWIĄZKI I OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z należytą 

starannością, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami, zasadami sztuki i wiedzą zawodową. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje oraz zasoby do realizacji 

przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne zezwolenia, wpis do rejestru działalności 

regulowanej oraz inne uprawnienia wymagane przepisami prawa do wykonywania 

czynności objętych niniejszą umową. 

4. Wykonawca podejmuje wszelkie czynności w terminach gwarantujących prawidłową i 

terminową realizację przedmiotu niniejszej umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wymaganiami dotyczącymi realizacji przedmiotu 

objętego niniejszą umową oraz uzyskał konieczne informacje potrzebne do właściwej 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wykonanie przedmiotu umowy przez osoby 

posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Wykonawca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za jakość świadczonej usługi 

będącej przedmiotem niniejszej umowy. 

8. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wywołane swoim działaniem 

lub zaniechaniem przy wykonywaniu usług będących przedmiotem niniejszej umowy w 

stosunku do osób trzecich i Zamawiającego. 

9. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany przy użyciu urządzeń, pojazdów i 

materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.  

10. Urządzenia i pojazdy, o których mowa w ust. 9, powinny być sprawne technicznie, spełniać 

wymagania określone w obowiązujących przepisach oraz odpowiadać wymaganiom 

określonym przez Zamawiającego w SWZ. 

11. Wyposażenia miejsc wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z Harmonogramem 

odbioru odpadów stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ w odpowiednie pojemniki, kontenery 

do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, pojemniki z przeznaczeniem na odpady 

z czyszczenia ulic i placów (targowisko) oraz pojemniki na żużel z kotłowni, wedle 

wytycznych wskazanych w Harmonogramie odbiorów stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.  

12. Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych 

w sposób określonych w obowiązujących przepisach prawa, tj. ustawie z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888). 

 

§ 5. 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) współpraca z Wykonawcą przy akceptacji harmonogramów odbierania odpadów; 

2) przekazywanie Wykonawcy informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji 

przedmiotu umowy, w szczególności informowanie o zmianach w liczbie i lokalizacji 

miejsc objętych obowiązkiem odbierania odpadów; 

3) zapłata umówionego wynagrodzenia, na warunkach określonych w § 7niniejszej 

umowy. 
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§ 6. 

PODWYKONAWCY 

1. Powierzenie wykonania przedmiotu umowy innym Wykonawcom wymaga uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania innych Wykonawców, którym 

powierzył wykonanie zamówienia objętego niniejszą umową. 

 

 

§ 7. 

WYNAGRODZENIE 

1. Wykonawcy przysługuje, zgodnie ze złożoną ofertą, następujące wynagrodzenie: 

Cena netto: ........................................ zł (słownie:……………………………..złotych). 

Podatek VAT ............ % (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) .................... zł. 

Cena brutto: ....................................... zł 

Słownie:.............................................................................................................................. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie ulega 

zmianie przez cały czas trwania umowy.  

 

 

§ 8. 

WARUNKI PŁATNOSĆI  

1. Zapłata należności nastąpi po dostawie i odbiorze przedmiotu umowy, przelewem (przez 

wybraną przez Zamawiającego firmę leasingową) na konto Wykonawcy wskazane na 

fakturze w terminie …….. dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

2. Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego 

polecenia do banku. 

3. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostaną zwrócone Wykonawcy. 

Okres płatności rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe wystarczające na pełne i terminowe 

pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP 5521721414, 

REGON: 368807878, 

6. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP …………………, 

REGON.  

7. Za nieterminową realizację faktury Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 

 

§ 9. 

ODSTĄPIENIE OD UMOW 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy lub przerwał realizację przedmiotu umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego, i 

przerwa trwa dłużej niż 14 dni; 

2) jeśli pomimo uprzednich, pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń ze 

strony Zamawiającego, Wykonawca nie wykonuje przedmiotu zamówienia zgodnie 

z postanowieniami umowy lub w istotny sposób narusza zobowiązana umowne; 
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3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z przepisami prawa; 

4) utraty przez Wykonawcę uprawnień i zezwoleń niezbędnych do wykonywania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, o czym 

Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego niezwłocznie po 

powzięciu wiadomości o powyższej okoliczności; 

5) zawieszenia działalności gospodarczej, o czym Wykonawca zobowiązuje się 

niezwłocznie powiadomić Zamawiającego; 

6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie lub 

obciążenie majątku Wykonawcy lub znacznej jego części, o czym Wykonawca 

zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego niezwłocznie po powzięciu 

wiadomości o powyższej okoliczności; 

ogłoszenia upadłości lub rozwiązania Wykonawcy, o czym Wykonawca 

zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego niezwłocznie po powzięciu 

wiadomości o powyższej okoliczności;  

Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji 

przeprowadzanej w celu przekształcenia, o czym Wykonawca zobowiązuje się 

powiadomić Zamawiającego niezwłocznie po powzięciu wiadomości o powyższej 

okoliczności. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1) Zamawiający nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia pomimo spełnienia przez 

Wykonawcę wszystkich zobowiązań uprawniających Zamawiającego do jego 

uregulowania i pomimo upływu 14-dniowego terminu wskazanego przez 

Wykonawcę w uprzednio dostarczonym pisemnym wezwaniu Zamawiającego do 

zapłaty zobowiązań.  

3. Odstąpienie od umowy powinno być dokonane na piśmie, pod rygorem nieważności, i 

wskazywać podstawę odstąpienia.  

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

 

§ 10. 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 

2. Roszczenia o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, stają się wymagalne:  

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu;  

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 

3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach: 

a) Za zwłokę w wykonaniu lub wykonywaniu Umowy w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego przez 

Zamawiającego na rozpoczęcie, kontynuowanie wykonywania lub wykonanie 

przedmiotu niniejszej umowy do dnia rozpoczęcia, kontynuowania wykonywania 

lub wykonania przedmiotu umowy włącznie 

b) w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn, za które Zamawiający 

nie ponosi odpowiedzialności, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, 
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c) w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za 

które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy. 

4. Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych prawa cywilnego (art. 471 Kodeksu Cywilnego), jeżeli poniesiona szkoda 

przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 11. 

OSOBY DO KONTAKTU 

 

1. Koordynatorami Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz 

osobami wyznaczonymi do kontaktu z Wykonawcą są: 

a) Prezes Zarządu – Tomasz Wilgierz tel. ………………………. 

2. Koordynatorem Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz 

osobą wyznaczoną do kontaktu z Zamawiającym jest:  

a) ……………………………………………….. tel. ……………………… 

 

§ 12. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają - pod rygorem nieważności - formy 

pisemnej w postaci aneksu zatwierdzonego podpisem przez obie strony. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz przepisy „Regulaminu udzielania zamówień”. 

3. Wszystkie zapisy SWZ stanowią integralną część Umowy.  

4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że nastąpiła okoliczność której 

Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili podpisania umowy, np. zmiana stawki podatku 

VAT wprowadzonej w życie po dacie podpisania umowy, wywołującej potrzebę zmiany 

umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. 

5.  Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy będą 

rozstrzygane przez właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd Gospodarczy. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

Z A M A W I A J Ą C Y :       W Y K O N A W C A: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


