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1  INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCEGO, W TYM NAZWA (FIRMA) I ADRES 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach,  

ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice,  

kapitał zakładowy: 46 714 500 zł, 

nr KRS 0000102832 - Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy w Gliwicach,  
X Wydział Gospodarczy;  

NIP: 631-21-25-476; 

tel.: (032) 3304 600;   

fax: (032) 3304 601  

adres strony internetowej: www.pkm-gliwice.com.pl; 

adres e’mail: info@pkm-gliwice.com.pl 

2  KLAUZULA INFORMACYJNA RODO  

2.1 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:  

2.1.1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. 
z siedzibą w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150, tel. 32 330 46 00, e-mail: info@pkm-gliwice.com.pl 

2.1.2 W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych w PKM, Sp. z o.o. osobą 
właściwą do udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi jest powołany w dniu 25.05.2018 roku  Inspektor 
ochrony danych osobowych, e-mail: iod@pkm-gliwice.com.pl 

2.1.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego: Świadczenie usług w zakresie 
gospodarki odpadami dla PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150”. 

2.1.4 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz.u.2019.2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

2.1.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

2.1.6 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;   

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

2.1.8 Posiada Pani/Pan: 

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

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**);   
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

2.1.9 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.  

3  POSTANOWIENIA OGÓLNE, TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

3.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień 
w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. w Gliwicach, w ramach zamówienia sektorowego, 
którego wartość jest niższa niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
zwaną dalej „ustawą Pzp” lub „Pzp”. 

3.2 Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej SWZ) została udostępniona na Platformie Zakupowej 
Zamawiającego. 

3.3 Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych i ogłoszonych na podstawie 
art. 3 ust.2 ustawy Pzp. 

3.4 Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art.136 ust. 1 ustawy Pzp. 

3.5 Treść złożonych ofert musi być zgodna z warunkami zamówienia pod rygorem ich odrzucenia, zgodnie  
z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 

3.6 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

3.7 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

4  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

4.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie gospodarki odpadami dla PKM, Sp. z o.o. 
w Gliwicach, ul. Chorzowska 150. 

Kody CPV: 

- 90511000-2 usługa wywozu odpadów  

4.2 Do wykonania usługi Wykonawca użyje profesjonalnego sprzętu do załadunku i wywozu poszczególnych 
odpadów zgodnego z aktualnymi przepisami. 

4.3 Wykonawca zagospodaruje odpady poprzez przekazanie ich do odzysku lub do unieszkodliwienia zgodnie 
z przepisami obowiązującego prawa. 

4.4 Odbiór odpadów będzie następował w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 630 ÷ 1030.  

4.4.1 Odpady komunalne zmieszane 1 x w tygodniu w określonym dniu. 

4.4.2 Odpady komunalne segregowane (papier i tektura) zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości 
i porządku w mieście Gliwice w określonym dniu z Zamawiającym; 

4.4.3 Odpady komunalne segregowane (szkło oraz tworzywa sztuczne) zgodnie z Regulaminem utrzymania 
czystości i porządku w mieście Gliwice w określonym dniu z Zamawiającym; 

4.4.4 Odpady przemysłowe segregowane odbierane będą przez Wykonawcę po uprzednim zawiadomieniu 
telefonicznym, mailem lub faksem przez Zamawiającego dokonanym z co najmniej dwudniowym 
wyprzedzeniem.  

4.5 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania pojemników do selektywnej zbiórki w odpowiednim stanie 
sanitarnym i porządkowym. 

4.6 Wykonawca zapewni pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów oznaczone logo Wykonawcy. 
Dodatkowo Wykonawca oklei lub zapewni odpowiednie naklejki z numerami kodów odpadów odbieranych 
od Zamawiającego. 
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4.6.1 o pojemności 1,1 m3: 

- 4 sztuki koloru czarnego na odpady zmieszane – pojemniki z tworzywa sztucznego zamykane; 

- 7 szt. na odpady segregowane przemysłowe – pojemniki metalowe zamykane; 

- 2 sztuki koloru brązowego na odpady biodegradowalne - pojemniki z tworzywa sztucznego zamykane; 

4.6.2 o pojemności 240 l 

-  7 sztuk koloru czarnego na odpady zmieszane - pojemniki z tworzywa sztucznego zamykane; 

-  3 sztuki koloru zielonego na odpady szklane - pojemniki z tworzywa sztucznego zamykane; 

- 3 sztuki koloru żółtego na odpady plastikowe i metalowe - pojemniki z tworzywa sztucznego zamykane; 

- 3 sztuki koloru niebieskiego na papier - pojemniki z tworzywa sztucznego zamykane. 

4.6.3 o pojemności 120 l – 8 sztuk koloru czarnego - pojemniki z tworzywa sztucznego zamykane; 

4.6.4 o pojemności min. 3 m3 – 1 sztuka - pojemnik metalowy zamykany. 

4.7 Wykonawca przy odbiorze odpadów komunalnych segregowanych oraz zmieszanych będzie przekazywał 
Zamawiającemu potwierdzenie ilości odebranych pojemników z odpadami, które będą potwierdzone przez 
Zamawiającego w obecności Wykonawcy w dniu odbioru. Ilość odpadu wpisana na potwierdzeniu będzie 
uwzględniała procentową zawartość pojemnika.  

4.8 Dla odpadów segregowanych przemysłowych Zamawiający będzie wystawiał kartę przekazania odpadu (dalej 
zwane KPO) w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (dalej zwane BDO) z 
szacowaną ilością oddawanego odpadu. KPO przekazywane będzie Wykonawcy przed opuszczeniem terenu 
Zamawiającego. Wykonawca po określeniu prawidłowej wagi na bieżąco będzie weryfikował i zatwierdzał 
KPO w BDO. 

4.9 Rodzaje i szacowana ilości wytworzonych odpadów będących przedmiotem umowy przedstawia Tabela nr 1 
oraz Tabela nr 2; 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przekazanych do odbioru odpadów. Różnica pomiędzy 
rzeczywistą ilością przekazanych poszczególnych odpadów w stosunku do szacowanej ilości nie będzie 
skutkowała dodatkowymi, poza wynikającymi z odebranej ilości i ustalonymi w umowie cenami, kosztami dla 
Zamawiającego. 

 

Tabela nr 1 

Lp. Odpad Kod odpadu 

Szacunkowa ilość odpadów w 

planowanym okresie trwania umowy do 

przyjęcia i zagospodarowania [m3] 

1 odpady komunalne zmieszane 20 03 01 180,00 

2 odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 15,00 

3 Papier i tektura (opakowania tekturowe oraz papier, gazety itp.) 15 01 01 70,00 

4 
tworzywa sztuczne (odpady plastikowe oraz metalowe, butelki 

typu PET) 15 01 02 

3,00 

5 szkło (odpady szklane) 15 01 07 3,00 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@pkm-gliwice.com.pl


Świadczenie usług w zakresie gospodarki odpadami dla PKM, Sp. z o.o. 
w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 
nr sprawy: PKM/PP/TR/02/2022 

str.6. 

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. w  Gliwicach ul Chorzowska 150, 44-100 Gliwice 

tel. 32 330 4600; fax 32 330 4601; e-mail: info@pkm-gliwice.com.pl; www.pkm-gliwice.com.pl 

 

Tabela nr 2 

Lp. Odpad Kod odpadu 

Szacunkowa ilość odpadów w 

planowanym okresie trwania umowy do 

przyjęcia i zagospodarowania [Mg] 

1 
odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne 
08 01 11* 1,000 

2 

opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 

lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II kl. 

toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) 

15 01 10* 2,000 

3 

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 

(np. PCB) 

15 02 02* 2,500 

4 

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, 

ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 (np. 

filtry powietrza) 

15 02 03 1,000 

5 Filtry olejowe 16 01 07* 0,400 

6 Tworzywa sztuczne (części ze zdemontowanych autobusów itp.) 16 01 19 3,000 

7 Szkło (szyby autobusowe składowane luzem na papierze) 16 01 20 1,500 

8 
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 160209 do 160212 
16 02 13 0,050 

9 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 16 02 14 0,050 

10 Inne baterie i akumulatory 16 06 05 0,001 

11 Zawartość piaskowników 19 08 02 0,500 

 

5  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

5.1 Zamówienie będzie realizowane w terminie od dnia 01.03.2022r. do dnia 28.02.2023r. 

6  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYMAGANE OD WYKONAWCÓW: 

6.1 O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który: 
6.1.1 nie podlega wykluczeniu, tj. wobec którego nie zachodzą okoliczności określone w art. 108 ust. 1 pkt 

1-6 ustawy Pzp.  
6.1.2 nie podlega wykluczeniu na postawie następujących dodatkowych przesłanek: 

6.1.2.1 o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1  ustawy Pzp, tj. 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 ustawy Pzp, chyba 
że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składnia wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

mailto:info@pkm-gliwice.com.pl


Świadczenie usług w zakresie gospodarki odpadami dla PKM, Sp. z o.o. 
w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 
nr sprawy: PKM/PP/TR/02/2022 

str.7. 

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. w  Gliwicach ul Chorzowska 150, 44-100 Gliwice 

tel. 32 330 4600; fax 32 330 4601; e-mail: info@pkm-gliwice.com.pl; www.pkm-gliwice.com.pl 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 
spłaty tych należności. 

6.1.2.2 o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. tj. 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;  

6.2 Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust.1 pkt 1, 2 i 5 lub 
art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 110 ust. 2, 
z uwzględnieniem postanowień zawartych w ust. 3 tegoż artykułu. 

6.3 Spełnia warunki udziału dotyczące:  
6.3.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie precyzuje warunków w tym 

zakresie; 
6.3.2 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej przez co 

Zamawiający rozumie: 
6.3.2.1 posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej zgodnie z ustawą o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (Dz.U.1996 poz. 622 z póź. zmian.), 
w zakresie objętym przedmiotem zamówienia wskazanym w tabeli nr I;  

6.3.2.2 posiada aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 
14 grudnia 2012r (Dz.U.2013 poz. 21 z póź. zmian.);  

6.3.2.3 posiada aktualny wpis do rejestru BDO zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r 
(Dz.U.2013 z poz. 21 z póź. zmian.); 

6.3.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej, przez co Zamawiający rozumie: 
6.3.3.1 posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia 
równą co najmniej 500 000,00zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) 

6.3.4 zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie. 
6.4 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje 

się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie W przypadku Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 6.1 oraz 6.3 niniejszej 
SWZ zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli Ci Wykonawcy wykażą, że łącznie spełniają te warunki. 

6.5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego zobowiązani 
są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do ich reprezentowania w niniejszym postępowaniu albo 
do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
notariusza. 

Uwaga: Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 

Zamawiający żąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. 

6.6 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. 6.1 oraz 6.3, dokonana zostanie 
zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach 
wyszczególnionych w pkt. 7. Z treści ww. dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki 
Wykonawca spełnił. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji ww. dokumentów. 

6.7 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
pkt. 6.3 niniejszej SWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków 
prawnych. 

6.8 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz 
z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 
potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów. 
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6.9 Zobowiązanie, o którym mowa w poprzednim punkcie powinno spełniać warunki opisane w art. 118 ust. 4 
ustawy Pzp. 

6.10 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 6.3 a także zbada, czy 
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 
Wykonawcy, w pkt. 6.1. 

6.11 Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który 
polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi 
winy. 

6.12 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 
udostępniającego zasoby nie potwierdzą spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
lub będą zachodziły wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w 
terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo 
wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

7  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA. 

7.1 W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w punkcie 6 Wykonawca winien złożyć: 

7.1.1 Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 112 ustawy Pzp (Załącznik A1 
do Formularza ofertowego).  

7.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w 
art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp, a także art. 109 ust. 1 pkt 1  oraz 4 ustawy Pzp. Wykonawca winien 
złożyć: 

7.2.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy 
w okolicznościach o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp, oraz art. 109 ust. 1 pkt 1  oraz 
4 ustawy Pzp (Załącznik A2 do Formularza ofertowego). 

7.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w 
pkt. 7.1.1 oraz 7.2.1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia 
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy  
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

7.4 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 7.1.1 oraz 7.2.1, także oświadczenie podmiotu 
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

7.5 Zamawiający żąda od Wykonawcy, dokumentu o którym mowa w pkt. 7.1.1 oraz 7.2.1  SWZ dotyczącego 
podwykonawców nie będących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 
ustawy Pzp. 

7.6 Oświadczenie o posiadaniu aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej zgodnie z ustawą 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (Dz.U.1996 poz. 622 z póź. zmian.), 
w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 

7.7 Oświadczenie o posiadaniu aktualnego zezwolenia na zbieranie i transport odpadów zgodnie z ustawą 
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r z poź. zmian. 

7.8 Oświadczenie o posiadaniu aktualnego wpisu do rejestru BDO zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 
grudnia 2012r z poź. zmian. 
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7.9 Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 
Zamawiającego w pkt. 6.3.3.1. 

8  SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

8.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający wprowadza jako 
obowiązującą w toku niniejszego postępowania formę pisemną przekazywania informacji, dokumentów, 
oświadczeń, wniosków, zawiadomień itp.  

8.2. W postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się tylko elektronicznie przy 
użyciu Platformy Zakupowej Open Nexus Sp. z o.o. (dalej zwana jako „Platforma Zakupowa” lub „Platforma”), 
tj. oferta oraz wszelkie dokumenty elektroniczne, oświadczenia, wnioski lub elektroniczne kopie 
dokumentów, oświadczeń lub wniosków, o których mowa w SWZ, składane są przez Wykonawcę za 
pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_gliwice . 

8.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych 
kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w 
Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o. 
(http://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin ). 

8.4. Za datę i godzinę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę i godzinę ich przekazania na 
Platformę Zakupową Zamawiającego, co oznacza, że data i godzina określona na Platformie Zakupowej jest 
datą i godziną przyjęta przez Zamawiającego przy określeniu terminu wpływu oferty, wniosków, dokumentów 
i oświadczeń. 

8.5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ Zamawiający udzieli niezwłocznie 
wyjaśnień, na zasadach, o których mowa w art. 135 ust. 2 ustawy Pzp. 

8.6. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści SWZ.   

8.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. 
Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na Platformie Zakupowej. 

8.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym na Platformie Zakupowej. 

8.9. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są pracownicy Zamawiającego: 
Izabela Skiba - kierownik Działu Inwestycji Remontów i Utrzymania Zakładu, tel.: 600 921 019. 

9  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

9.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości co najmniej 
1 440,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta czterdzieści złotych 00/100). 

9.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Dokument polecenia dokonania przelewu 
nie jest dowodem dokonania wpłaty - potwierdzeniem dokonania wpłaty jest uznanie kwotą wadium 
rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

9.3. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy 
Pzp.  

9.4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. 

9.5. Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego na konto BNP Paribas 
Bank Polska S.A. 74 1600 1172 0002 3304 9488 6150,  
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9.1 podając na poleceniu przelewu informację: „Wadium – Wadium – Świadczenie usług w zakresie gospodarki 
odpadami dla PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach ul. Chorzowska 150 nr sprawy: PKM/PP/TR/02/2022". 

9.6. Wadium w formach innych niż pieniężna winno być wniesione za pośrednictwem platformy, Zamawiający 
wymaga złożenia dokumentu w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia. 

9.7. Dokument gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej, poręczenia powinien zawierać nieodwołalne 
zobowiązanie wypłaty kwoty określonej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze, pisemne żądanie 
Zamawiającego, w przypadku zaistnienia przesłanek dla zatrzymania wadium określonych w art. 98 ust. 6 
ustawy Pzp, bez jakichkolwiek dodatkowych warunków. 

9.8. Zamawiający zwraca wadium w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 1 oraz 2 ustawy Pzp 
z uwzględnieniem postanowień o których mowa w art. 98 ust. 3 ustawy Pzp. 

9.9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je zgodnie z art. 98 ust. 4  ustawy Pzp. 

9.10. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi 
lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. 

9.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 

10  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

10.1. Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez 90 dni licząc od dnia składania ofert, tj. do dnia 15.05.2022r. 

11  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

11.1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SWZ i przygotować ofertę 
zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 

11.2 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, a jej treść musi odpowiadać treści SWZ. 

11.3 Oferta powinna być sporządzona, pod rygorem nieważności w języku polskim z zachowaniem postaci 
elektronicznej w formie .pdf, tzn. powinna być własnoręcznie podpisana (czytelny podpis albo pieczątka 
imienna i podpis) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 
Jeżeli oferta będzie podpisana przez  inne osoby Wykonawca powinien dołączyć pełnomocnictwo do 
składania oświadczeń woli w jego imieniu dla osób podpisujących ofertę. Dopuszcza się złożenie oferty w 
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym wystawionym przez dostawcę 
kwalifikowalnej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikowane – podpis 
elektroniczny, spełniające wymagania bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 05.09.2016r. o usługach 
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016 poz. 1579). 

11.4 Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej przez Platformę, o której mowa w pkt 8.2 SWZ (pliki są 
szyfrowane przez Platformę w momencie ich przesłania na Platformę), dlatego też ich treść jest niewidoczna 
do momentu odszyfrowania przez Zamawiającego, co następuje po terminie otwarcia ofert. 

11.5 Wszystkie oświadczenia i wykazy powinny być podpisane w sposób i przez osoby, o których mowa 
w punkcie 11.3 SWZ. 

11.6 Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez Wykonawcę. 
Zaleca się, aby zmiany były dokonane jedynie przez czytelne przekreślenie istniejącego zapisu i wstawienie 
obok zapisu innego. 

11.7 Oferta winna zawierać wypełniony Formularz Ofertowy wraz z załącznikami; 

Uwaga: Zaleca się, aby do oferty dołączony był spis treści. 

11.8 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. 
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11.9 Zamawiający poprawia w ofercie: 

− oczywiste omyłki pisarskie,  
− oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
− inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

11.10 Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub 
wycofać złożoną ofertę. Oświadczenia o wprowadzanych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być 
złożone w formie przewidzianej przez Zamawiającego dla złożenia oferty, przed upływem terminu składania 
ofert. 

12  FORMA ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

12.1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_gliwice/ w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania  do dnia 14.02.2022r. do godz. 10:00. 

12.2 Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 
12.3 Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich wymaganych 

załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 
12.4 Oferta musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca 
powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w 
szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust. 2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 sporządza 
się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w 
odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym. 

12.5 Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku 
składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została 
zaszyfrowana i złożona. 

12.6 Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się 
 na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

13  INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT 

13.1 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na Platformie Zakupowej informacje o: 

− nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej 
albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

− cenach zawartych w ofertach. 

13.2 Podczas badania i oceny ofert, Zamawiający: 

13.2.1 Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o którym mowa w pkt 7 SWZ,  dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 6 SWZ lub innych dokumentów niezbędnych 
do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy 
lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

13.2.2 Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 
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13.2.3 Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 7 SWZ. 

13.2.4 Może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, 

13.2.5 Poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oczywiste omyłki rachunkowe, 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające 
na niezgodności oferty z SWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

14  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

14.1 Cenę oferty należy podać w sposób określony w Formularzu Ofertowym. 

14.2 Cena jednostkowa ustalona w Formularzu Ofertowym obowiązuje na okres ważności umowy i będzie 

podlegać zmianom tylko w zakresie opisanym we wzorze umowy. 

14.3 Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem 

elementów niezbędnych do wykonania umowy. 

14.4 Rozliczenia między stronami odbywać się będą w złotych polskich. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której 

wybór prowadziłby do obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku 

od towarów i usług w zakresie wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów lub/i importu usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej ceny podatek od towarów i usług, który 

miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami i tak uzyskaną cenę porówna z cenami 

pozostałych ofert zawierających podatek VAT.  

15  KRYTERIA OCENY OFERT 

15.1. Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

 Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej będzie stosował wyłącznie kryterium ceny – waga 100% 
zgodnie ze wzorem:  

 

Oferta zawierająca najniższą cenę (spośród ofert nie odrzuconych) uzyska 100 pkt, następne kolejne oferty 
odpowiednio, proporcjonalnie mniej wg formuły: 

 

100
oferty badanej cena

cena najnizsza
C cene za punktów ilosc =  

 

 

16  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO;  

16.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:  

16.1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom; 

16.1.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. 

16.2. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:  
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16.2.1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

16.2.2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę 
kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

16.2.3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 

16.2.4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

16.3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie 
wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Informacja o 
unieważnieniu postepowania zostaje niezwłocznie udostępniona na Platformie. 

16.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny albo unieważnić postępowanie. 
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17  WZÓR UMOWY - ISTOTNE POSTANOWIENIA 

UUMMOOWWAA  

 

Zawarta w Gliwicach w dniu ....................... 2022 roku i obowiązująca od dnia ………. 2022 roku pomiędzy: 

 

PRZEDSIĘBIORSTWEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ  

SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GLIWICACH 

z siedzibą w: Gliwicach, ul. Chorzowska 150,  

działającym na podstawie wpisu do rejestru Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000102832, 

NIP: 631-21-25-476, kapitał zakładowy: 46 714 500 zł, 

w imieniu i na rzecz którego działają: 

- HENRYK  SZARY - Prezes Zarządu, 

- MACIEJ  KRAWCZYK - Wiceprezes Zarządu, 

zwanym dalej Zamawiającym, 

oraz: 

………………………………………………………….. 

z siedzibą w: ………………………………………. 

działającym na podstawie wpisu do …………………………………………, 

NIP: …………………, kapitał zakładowy: …………….., 

w imieniu i na rzecz którego działają: 

- ………………….. – …………………….., 

- ………………….. – …………………….., 

zwaną dalej Wykonawcą. 

Art.1 

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Świadczenie usług w zakresie gospodarki 
odpadami dla PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach, które obejmują odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych oraz odpadów przemysłowych, w tym odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami,  zwane dalej usługą. 

2. Rodzaje i szacowane ilości wytworzonych odpadów będących przedmiotem umowy wskazane są w Tabeli nr 
1 i w Tabeli nr 2, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przekazanych do odbioru 
odpadów. Różnica między rzeczywistą ilością przekazanych poszczególnych odpadów w stosunku do 
szacowanej ilości nie będzie skutkowała dodatkowymi, poza wynikającymi z odebranej ilości i ustalonymi w 
umowie cenami, kosztami dla Zamawiającego. 
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Tabela nr 1 

Lp. Odpad 
Kod 

odpadu 

Szacunkowa ilość odpadów w 

planowanym okresie trwania 

umowy do przyjęcia i 

zagospodarowania [m3] 

1 odpady komunalne zmieszane 20 03 01 180,00 

2 odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 15,00 

3 Papier i tektura 15 01 01 70,00 

4 tworzywa sztuczne 15 01 02 3,00 

5 szkło 15 01 07 3,00 

 

Tabela nr 2 

Lp. Odpad 
Kod 

odpadu 

Szacunkowa ilość 

odpadów w planowanym 

okresie trwania umowy do 

przyjęcia i 

zagospodarowania [Mg] 

1 
odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne 
08 01 11* 1,000 

2 

opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 

lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II kl. 

toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) 

15 01 10* 2,000 

3 

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 

(np. PCB) 

15 02 02* 2,500 

4 

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, 

ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 (np. 

filtry powietrza) 

15 02 03 1,000 

5 Filtry olejowe 16 01 07* 0,400 

6 Tworzywa sztuczne (np. plastiki po demontażu autobusów) 16 01 19 3,000 

7 Szkło (szyby autobusowe ułożone luzem na palecie) 16 01 20 1,500 

8 
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 160209 do 160212 
16 02 13 0,050 

9 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 16 02 14 0,050 
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10 Inne baterie i akumulatory 16 06 05 0,001 

11 Zawartość piaskowników 19 08 02 0,500 

 

 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne wymagane prawem decyzje, pozwolenia, wpisy: 

 – Decyzja nr ………. z dnia …………. wydana przez ……………….. – na zbieranie odpadów ważną do dnia 
………….; 

– Wpis do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (dalej zwane BDO) pod 
numerem…………... – transportującego odpad oraz numerem ……………. – miejsca składowania odpadu; 

- Wpis do rejestru działalności regulowanej nr ………… z dnia ……………. 

4. W przypadku, gdy którakolwiek z decyzji, pozwoleń, wpisów o których mowa w ust.3 utraci ważność, 
Wykonawca niezwłocznie (najpóźniej dnia następnego) poinformuje o tym Zamawiającego. 

5. Utrata lub wygaśnięcie decyzji, pozwoleń, wpisów o których mowa w ust. 3 bez uzyskania nowych z 
zachowaniem ciągłości, będzie  skutkować odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do oryginalnych decyzji i wpisów przez cały czas trwania 
umowy. 

 

Art. 2 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i umiejętności oraz zasoby kadrowe do 
wykonania usługi i że usługę wykona z najwyższą starannością. 

2. Wykonawca wykonuje usługę przy pomocy specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do odbioru i 
transportu poszczególnych rodzajów odpadów zgodnego z aktualnymi przepisami. 

3. Odbiór odpadów będzie następował w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 630 ÷ 1030.  

a) Odpady komunalne zmieszane 1 x w tygodniu w określonym dniu. 

b) Odpady komunalne segregowane (papier i tektura) zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i 
porządku w mieście Gliwice w określonym dniu z Zamawiającym; 

c) Odpady komunalne segregowane (szkło oraz tworzywa sztuczne) zgodnie z Regulaminem utrzymania 
czystości i porządku w mieście Gliwice w określonym dniu z Zamawiającym; 

d) Odpady przemysłowe segregowane odbierane będą przez Wykonawcę po uprzednim zawiadomieniu 
telefonicznym, mailem lub faksem przez Zamawiającego dokonanym z co najmniej dwudniowym 
wyprzedzeniem.  

4. Wykonawca może powierzyć wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy podmiotom 
trzecim posiadającym decyzje, pozwolenia, wpisy o których mowa w art. 1 ust. 3, po uprzednim wyrażeniu 
zgody przez Zamawiającego. Wykonanie obowiązków przez osoby trzecie nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

5. Zamawiający zapewni swobodny dojazd do miejsc gromadzenia odpadów. 

6. Wykonawca przy odbiorze odpadów komunalnych wskazanych w Tabeli 1 będzie przekazywał 
Zamawiającemu potwierdzenie ilości odebranych odpadów zatwierdzone przez Zamawiającego w 
obecności Wykonawcy. Ilość odpadu wpisana na potwierdzeniu będzie uwzględniała procentową 
zawartość pojemnika i będzie równa faktycznej ilości odebranych m3.  

7. Przy odbiorze odpadów wskazanych w Tabeli 2, Zamawiający będzie wystawiał kartę przekazania odpadu 
(dalej zwane KPO) w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (dalej zwane 
BDO) z szacowaną ilością oddawanego odpadu. KPO przekazywana będzie Wykonawcy przed 
opuszczeniem terenu Zamawiającego. Wykonawca po określeniu prawidłowej wagi na bieżąco, jednak nie 
później niż w ostatnim dniu kalendarzowym będzie weryfikował i zatwierdzał KPO w BDO. 
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8. Wykonawca zagospodaruje odpady poprzez przekazanie ich do odzysku lub do unieszkodliwienia zgodnie 
z przepisami obowiązującego prawa. 

9. Wykonawca przed rozpoczęciem usługi dostarczy pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki 
odpadów oznaczonych logo Wykonawcy, każdy pojemnik na odpady segregowane powinien być 
oznaczony. Dodatkowo Wykonawca oklei lub zapewni odpowiednie naklejki z numerami kodów 
odpadów odbieranych od Zamawiającego : 

a) o pojemności 1,1 m3: 

- 4 sztuki koloru czarnego na odpady zmieszane – pojemniki z tworzywa sztucznego zamykane; 

- 7 szt. na odpady segregowane przemysłowe – pojemniki metalowe zamykane; 

- 2 sztuki koloru brązowego na odpady biodegradowalne - pojemniki z tworzywa sztucznego 
zamykane; 

b) o pojemności 240 l 

- 7 sztuk koloru czarnego na odpady zmieszane - pojemniki z tworzywa sztucznego zamykane; 

- 3 sztuki koloru zielonego na odpady szklane - pojemniki z tworzywa sztucznego zamykane; 

- 3 sztuki koloru żółtego na odpady plastikowe i metalowe - pojemniki z tworzywa sztucznego 
zamykane; 

- 3 sztuki koloru niebieskiego na papier - pojemniki z tworzywa sztucznego zamykane. 

c) o pojemności 120 l – 8 sztuk koloru czarnego - pojemniki z tworzywa sztucznego zamykane; 

d) o pojemności min. 3 m3 – 1 sztuka - pojemnik metalowy zamykany. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania pojemników do selektywnej zbiórki w odpowiednim stanie 
sanitarnym i porządkowym. W czasie trwania umowy Wykonawca w razie potrzeby dokona napraw lub 
wymiany dostarczonych kontenerów i pojemników. Po wygaśnięciu umowy kontenery i pojemniki zostaną 
zwrócone Wykonawcy. 

11. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. przez swoich 
pracowników oraz za szkody materialne powstałe w czasie wykonywania usługi. 

12. Zasady ochrony danych osobowych, zgodne z RODO, w trakcie wykonywania niniejszej umowy, określa 
Załącznik nr 3  do niniejszej umowy.  
 

Art. 3 

1. Umowa została zawarta na czas określony, tj. od 01.03.2022r. do 28.02.2023r. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia 

w przypadku: 
a) niedotrzymania przez Wykonawcę warunków określonych w niniejszej umowie; 
b) Wykonawca przy realizacji umowy narusza obowiązujące przepisy prawa. 

3. W przypadku określonym w ust. 3 Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia usług stanowiących 
przedmiot umowy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, do czasu wyboru nowego 
Wykonawcy. 
 

Art. 4 

1. Ceny jednostkowe odbioru i unieszkodliwiania odpadów określone zostały w Załączniku nr 1 do umowy. 
2. Cena określona w Załączniku nr 1 do umowy uwzględnia koszty transportu i wszelkich opłat (np. za 

składowanie odpadów). 
3. Płatność za wywóz i utylizację odpadów odbywać się będzie na podstawie miesięcznej faktury 

wystawionej w ostatnim dniu każdego miesiąca. 
4.  Faktury miesięczne za wywóz i utylizację odpadów wystawiane będą w oparciu o potwierdzenia 

wykonania usługi oraz karty przekazania odpadów. 
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5. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie następowała przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wystawienia faktury VAT pod warunkiem, że 
Wykonawca dostarczy prawidłowo sporządzoną fakturę Zamawiającemu w terminie do dnia 10-go 
każdego miesiąca. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu faktury, termin zapłaty ulega odpowiedniemu 
przedłużeniu, tj. o ilość dni opóźnienia. 

6. Na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 
transakcjach handlowych (tj. Dz.U.2020 poz. 935) Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego 
przedsiębiorcy. 

7. Faktura może zostać dostarczona do siedziby Zamawiającego osobiście, pocztą tradycyjną lub za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie o elektrycznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi partnerstwie publiczno-prawnym 

(Dz.U.2018 poz. 2191). 

8. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść wierzytelności przysługujących mu 
na podstawie niniejszej umowy. 

 
Art. 5 

1. Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiającego na piśmie, ma prawo powierzyć podwykonawcom 
posiadającym odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia, wiedzę i doświadczenie wykonanie następujących 
części zamówienia…………………………………………………………………. 
(Zapis dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca korzystać będzie z podwykonawców) 

2. Wykonawca informuje Zamawiającego o zamiarze odstąpienia od podwykonawcy/ów z co najmniej 
14 dniowym wyprzedzeniem. 

3. Zmiana podwykonawcy wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 
4. Za działania i zaniechania podwykonawców, którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji przedmiotu 

umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania. 
 

Art. 6 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zostaną na Wykonawcę nałożone 
następujące kary umowne: 
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w art. 1 ust 5 Wykonawca 

zapłaci karę w  wysokości 3 000,00 zł (trzy tysiące 00/100); 
b) za zwłokę w wykonaniu usługi  objętej niniejszą umową  do trzech dni w wysokości 30,00 zł (trzydzieści 

zł 00/100) za każdy dzień zwłoki, powyżej trzech dni 50,00 zł (pięćdziesiąt zł 00/100) za każdy dzień 
zwłoki. 

2. Zamawiający zastrzega prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych 
kar, do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody w mieniu spowodowane przez 
swoich pracowników w trakcie wykonywania prac w  pełnej wysokości, niezależnie od odpowiedzialności 
swego ubezpieczyciela. 

4. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność zarówno wobec Zamawiającego jak i osób trzecich, za 
skutki działań podejmowanych przez swoich pracowników w trakcie wykonywania obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy. 

Art.7 

1. Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy strony wyznaczają następujące osoby: 
a) ……………………….. – reprezentujący Wykonawcę, tel.: …………….. 
b) ……………………….. – reprezentujący Zamawiającego, tel.: …………. 

 

Art.8 
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1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach postanowień art. 455 ust. 1 
pkt. 1 ustawy Pzp, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności,  
w formie aneksu do umowy. 

2. Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy: 

a) konieczność wprowadzenia zmian do umowy w następstwie siły wyższej rozumianej jako zdarzenie 
nagłe, nieprzewidziane i niezależnie od woli Stron, którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, 
uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stale lub na pewien czas, któremu nie 
można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Siła wyższa może 
obejmować, ale nie ogranicza się do wyjątkowych zdarzeń lub okoliczności wymienionych niżej: wojna, 
akty terroryzmu, strajki, epidemia, katastrofy żywiołowe, jak: trzęsienia ziemi, huragany, powodzie. 
Wpływ siły wyższej na realizację zamówienia musi być realny, tzn. sam fakt jej wystąpienia na 
określonym obszarze nie powoduje automatycznego przedłużenia terminu realizacji umowy, ale 
czynnik ten musi mieć realny wpływ na sposób realizacji zamówienia, co Wykonawca powinien 
wykazać.   

b) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu zamówienia; 

c)       w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towaru i usług (VAT), dla 
faktur wystawionych po zmianie stawki podatku, podatek VAT będzie obliczony w obowiązującej 
stawce, bez konieczności zmiany umowy; 

d) konieczność wprowadzenia zmian w organizacji spełniania świadczenia w przypadkach, gdy jest 
to uzasadnione potrzebami Zamawiającego, w szczególności zmiana: terminu usługi, lub sposobu 
rozliczania umowy, lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian uwarunkowań 
finansowych po stronie Zamawiającego; zmiana taka nie może pociągać za sobą zmiany 
wynagrodzenia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy 
w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust 2 pkt a) oraz d) 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku, o którym mowa w ust. 2  wraz 
z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność. Wniosek powinien zostać złożony niezwłocznie, 
jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub 
powinien dowiedzieć się o danych okolicznościach. W terminie 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania 
Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania 
i powiadomienia Wykonawcy o akceptacji wniosku lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.  

5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt. 1  ustawy Pzp w szczególności zmiana danych 
teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy. 

 
 

Art.9 

1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd Powszechny właściwy 
miejscowo dla Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy 
Prawo zamówień publicznych i wszystkich aktów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw.  

3. Umowę niniejszą sporządza się w trzech egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden 
Wykonawca. 

Zamawiający:     Wykonawca:  
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Załącznik nr1 do umowy 

Ceny za transport i utylizację odpadów: 

Tabela nr 1  

Lp. Odpad Kod odpadu Cena netto [m3] 

1 odpady komunalne zmieszane 20 03 01  

2 odpady ulegające biodegradacji 20 02 01  

3 Papier i tektura 15 01 01  

4 tworzywa sztuczne 15 01 02  

5 szkło 15 01 07  

 

Tabela nr 2  

Lp. Odpad Kod odpadu Cena netto [Mg] 

1 
odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne 
08 01 11*  

2 

opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II kl. toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne) 

15 01 10*  

3 

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 

15 02 02*  

4 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 (filtry powietrza) 
15 02 03  

5 Filtry olejowe 16 01 07*  

6 Tworzywa sztuczne (np. plastiki po demontażu autobusów) 16 01 19  

7 Szkło (szyby autobusowe składowane luzem na paletach) 16 01 20  

8 
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 

160209 do 160212 
16 02 13  

9 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 16 02 14  

10 Inne baterie i akumulatory 16 06 05  

11 Zawartość piaskowników 19 08 02  
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Załącznik nr 2 do umowy 

   KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW KONTRAHENTA 

 

1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1.), zwanego dalej Rodo informuję, że: 

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach ul. Chorzowska 150; adres e-mail info@pkm-
gliwice.com.pl; KRS 0000102832, Regon 273604433. 

3. Może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem poczty 
elektronicznej: iod@pkm-gliwice.com.pl 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednak podanie danych jest niezbędne do 
zrealizowania celów określonych poniżej w pkt 6.  

5. Pana/Pani dane zostały udostępnione spółce przez naszego kontrahenta, którego Pan/Pani reprezentuje/ jest 
pracownikiem/współpracownikiem lub zostały pozyskane z rejestrów publicznych (art. rejestry 
przedsiębiorców, sądowe KRS/CEIDG) w związku z wykonywaniem przez spółkę umowy handlowej łączącej 
Administratora oraz podmiot, który Pan/ Pani reprezentuje/ którego Pan/Pani jest 
pracownikiem/współpracownikiem. 

6. Będziemy przetwarzali następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych: 
a) w przypadku osób reprezentujących: imię/imiona i nazwisko, numer PESEL, funkcja w organie 

reprezentującym, stanowisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, 
b) w przypadku pozostałych osób: imię/imiona i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, 

stanowisko. 
7. Spółka będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez spółkę lub stronę trzecią – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f 
RODO – za które Administrator uznaje: zawarcie i wykonywanie umowy handlowej łączącej spółkę oraz 
podmiot, który Pan/Pani reprezentuje/którego Pan/Pani jest pracownikiem/współpracownikiem, 
zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie 
wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem, a ponadto ustalanie, dochodzenie i obronę przed 
roszczeniami. 

8. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz spółki usługi związane 
z wykonywaniem umowy handlowej, o której mowa w pkt. 5, w tym art. usługi IT, doradcze, księgowe, 
audytowe, informatyczne, wysyłkowe, płatnicze, archiwizacyjne i niszczenia dokumentów oraz biegli 
rewidenci i notariusze, a także właściwe organy uprawnione do otrzymania Pana/Pani danych na podstawie 
przepisów prawa. 

9. Pana/Pani dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do zawarcia i wykonywania umowy 
handlowej, o której mowa w ust. 5. Okres przechowywania będzie wydłużony o okres przedawnienia 
roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych 
roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez spółkę. Po tych okresach dane będą przechowywane 
jedynie przez czas wymagany przepisami prawa. 

10. Ma Pan/Pani prawo do żądania od spółki dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych. 

11. Jeżeli Pan/Pani nie chce abyśmy przetwarzali Pana/Pani dane osobowe, może Pan/Pani wyrazić sprzeciw 
wobec ich przetwarzania. 

 

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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Świadczenie usług w zakresie gospodarki odpadami dla PKM, Sp. z o.o. 
w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 

 

nr sprawy: PKM/PP/TR/02/2022 

 

Wykonawca: 

 Zarejestrowana nazwa firmy : 
  

 
 
 

 Zarejestrowany adres firmy 
  

 
 
 

 REGON: 
  

 Numer telefonu: 
  

 Numer faxu 
  

 Numer konta bankowego: 
  

 Adres strony www: 
  

 Adres e-mail: 
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Niniejszym oferujemy wykonanie zamówienia:  

 

Świadczenie usług w zakresie gospodarki odpadami dla PKM, Sp. z o.o. 
w Gliwicach, ul. Chorzowska 150. 

nr sprawy: PKM/PP/TR/02/2022 

 

 

Wyszczególnienie 

 

Kwota zł  

(łączna wartość 

[SUMA Tabela nr 1 + 

SUMA Tabela nr 2])  

 

Słownie zł 

(łączna wartość) 

[1] [2] [3] 

Wartość netto  
 

 

 

Kwota podatku od 

towarów i usług [VAT] 

  

Wartość brutto 
  

 

1. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zgodnie z wymogami określonymi we wzorze umowy.  
2. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią SWZ i uznajemy się za związanych określonymi w nim 

postanowieniami i zasadami postępowania. 
3. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ. 
4. Oświadczamy, że zawarty w SWZ. Wzór Umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się do jej 

zawarcia na ww. warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w przypadku wyboru 
naszej oferty. Jesteśmy świadomi, że w przypadku nie zawarcia umowy z naszej winy wniesione przez nas 
wadium ulega przepadkowi.  

5. Deklarujemy, iż wszystkie oświadczenia, informacje, dokumenty złożone w ofercie są kompletne, prawdziwe 
i dokładne w każdym szczególe. 

6. Oświadczamy, że całość zamówienia wykonamy we własnym zakresie, bez udziału podwykonawców / część 
zamówienia dotycząca …………………………………. zostanie wykonana przy udziale podwykonawców. 
(* - niepotrzebne skreślić)  

7. Oświadczamy, iż znana jest nam treść art. 297 §1 kodeksu karnego  „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub innej 
osoby kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, 
przedkłada fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo nierzetelne, pisemne oświadczenia 
dotyczące okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania takiego kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji 
kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy 
do lat 5.” 

8. Wadium w kwocie ................ zł zostało wniesione w dniu .................................... w formie ................................. 
9. Na czas prowadzonego postępowania wyznaczam(y): 

osobę do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym w sprawie niniejszego zamówienia publicznego  

(podać: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nr telefonu, adres e’mail) 
 ……….………………............... ................................................................................................................... 
 oraz podajemy: 

adres do korespondencji: ……………………………………………………………......................................... 
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nr faksu do korespondencji: …………………………………………….......................................................... 

10. Na ............. kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 
11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 
 

 

 

____________________________ 

* 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).

  Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy: 

   

   

   

(data)  (podpis, pieczęć) 

mailto:info@pkm-gliwice.com.pl


 
 FORMULARZ OFERTOWY 

strona     

z ogólnej liczby    stron 

(pieczęć Wykonawcy)    

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. w  Gliwicach ul Chorzowska 150, 44-100 Gliwice 

tel. 32 330 4600; fax 32 330 4601; e-mail: info@pkm-gliwice.com.pl; www.pkm-gliwice.com.pl 

 

Tabela nr 1 

Lp. Odpad Kod odpadu 

Cena jednostkowa 

netto za przyjęcie 

i zagospodarowanie 

1 m3 odpadów 

Szacunkowa ilość odpadów 

w planowanym okresie 

trwania umowy do przyjęcia 

i zagospodarowania [m3] 

Wartość netto 

zamówienia dla 

planowanej ilości 

odpadów 

VAT (%) 

Wartość brutto 

zamówienia dla 

planowanej ilości 

odpadów 

1 odpady komunalne zmieszane 20 03 01  180,00    

2 odpady ulegające biodegradacji 20 02 01  15,00    

3 Papier i tektura 15 01 01  70,00    

4 tworzywa sztuczne 15 01 02  3,00    

5 szkło 15 01 07  3,00    

SUMA:    
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Tabela nr 2 

Lp. Odpad Kod odpadu 

Cena jednostkowa 

netto za przyjęcie 

i zagospodarowanie 

1 Mg odpadów 

Szacunkowa ilość odpadów 

w planowanym okresie 

trwania umowy do 

przyjęcia i 

zagospodarowania [Mg] 

Wartość netto 

zamówienia dla 

planowanej ilości 

odpadów 

VAT (%) 

Wartość brutto 

zamówienia dla 

planowanej ilości 

odpadów 

1 
odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje niebezpieczne 
08 01 11* 

 
1,000 

   

2 

opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 

środkami ochrony roślin I i II kl. toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne) 

15 01 10* 

 

2,000 

   

3 

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe 

nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania 

(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. 

PCB) 

15 02 02* 

 

2,500 

   

4 

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż 

wymienione w 15 02 02 

15 02 03 

 

1,000 

   

5 Filtry olejowe 16 01 07*  0,400    

6 Tworzywa sztuczne 16 01 19  3,000    

7 Szkło 16 01 20  1,500    
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8 
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne 

elementy inne niż wymienione w 160209 do 160212 
16 02 13 

 
0,050 

   

9 
Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13 
16 02 14 

 
0,050 

   

10 Inne baterie i akumulatory 16 06 05  0,001    

11 

Zawartość piaskowników 

 

19 08 02 

 

0,500 

   

SUMA:    
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Załącznik nr A1: ”Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie, w trybie SWZ niniejszym składamy oświadczenie o 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w sprawie: 

 

Świadczenie usług w zakresie gospodarki odpadami dla PKM, Sp. z o.o. 
w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 

 

nr sprawy: PKM/PP/TR/02/2022 

 

Nazwa Wykonawcy 

  

  

Adres: 

  

  

 

 

w imieniu Wykonawcy oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu 
                                                                  

  Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy: 

   

   

   

(data)  (podpis, pieczęć) 
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ZZaałłąącczznniikk  nnrr  AA22::  ””OOśśwwiiaaddcczzeenniiee  WWyykkoonnaawwccyy  oo  bbrraakkuu  ppooddssttaaww  ddoo  wwyykklluucczzeenniiaa  zz  ppoossttęęppoowwaanniiaa””  

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie, w trybie SWZ niniejszym składamy oświadczenie o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w sprawie:  
 

Świadczenie usług w zakresie gospodarki odpadami dla PKM, Sp. z o.o. 
w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 

 

nr sprawy: PKM/PP/TR/02/2022 

 

Nazwa Wykonawcy 

  

  

Adres: 

  

  

w imieniu Wykonawcy oświadczamy, że: 

brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia 
warunków, o których mowa w w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp, a także art. 109 ust. 1 pkt 1  oraz 4 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 

 

  Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy: 

   

   

   

(data)  (podpis, pieczęć) 
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