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Rozdział I 
Tryb udzielenia zamówienia 
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, właściwym dla 
zamówienia o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221.000 euro, 
zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
zwanej dalej SIWZ, według przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 – tekst jednolity z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. 
 
Rozdział II  
Opis przedmiotu zamówienia  
 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu stałych odpadów komunalnych z targowisk 
zlokalizowanych na terenie miasta Katowice, administrowanych przez Zakład Targowisk 
Miejskich w Katowicach oraz z obiektu biurowego zlokalizowanego w Katowicach przy 
ul. Gliwickiej 154. 
2. Przedmiot zamówienia figuruje we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) pod numerem 
90511000-2  - Usługi wywozu odpadów. 
 
Rozdział III 
Opis odpowiednich części zamówienia 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  
 
Każdy z wykonawców może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia. 
 
Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia. 
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę dla danej części zamówienia.  
Jednemu wykonawcy mogą zostać udzielone zamówienia na obie części zamówienia. 
 
Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: 
 
1. Część pierwsza zamówienia 
 

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu wstępnie posegregowanych odpadów 
z targowiska miejskiego zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Pukowca 23, 

2) Celem gromadzenia odpadów przeznaczonych do wywozu wykonawca zobowiązany 
jest nieodpłatnie dostarczyć zamawiającemu, w miejsce przez niego wskazane, 
jeden kontener prasujący (z odpływem) o pojemności co najmniej 20m3 lub 
zamiennie, na żądanie zamawiającego, co najmniej jeden kontener KP-32 – na teren 
targowiska miejskiego zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Pukowca 23, 

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa wzór umowy, stanowiący 
załącznik do SIWZ, 

4) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy 
o pracę. 

 
2. Część druga zamówienia 
 

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu wstępnie posegregowanych odpadów 
z targowisk administrowanych przez Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach, tj.:  
a) targowiska miejskiego zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Katowickiej 61, 
b) targowiska miejskiego zlokalizowanego w Katowicach przy Pl. Miarki, 
c) targowiska miejskiego zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Agnieszki 21, 
d) targowiska miejskiego zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Panewnicka 33. 
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2) Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu niesegregowanych odpadów 
komunalnych z obiektu biurowego zlokalizowanego w Katowicach przy 

ul. Gliwickiej 154, 

3) Celem gromadzenia odpadów przeznaczonych do wywozu wykonawca zobowiązany 
jest dostarczyć zamawiającemu w miejsce przez niego wskazane: 
a) cztery pojemniki 1100 l. - na teren targowiska miejskiego zlokalizowanego 

w Katowicach przy ul. Katowickiej 61,  
b) cztery pojemniki 1100 l. - na teren targowiska miejskiego zlokalizowanego 

w Katowicach przy Pl. Miarki,  
c) dwa pojemniki 1100 l. - na teren targowiska miejskiego zlokalizowanego 

w Katowicach przy ul. Agnieszki 21, 
d) dwa pojemniki 1100 l. - na teren targowiska miejskiego zlokalizowanego 

w Katowicach przy ul. Panewnicka 33, 
e) jeden pojemnik 1100 l. - na teren obiektu biurowego zlokalizowanego 

w Katowicach przy ul. Gliwickiej 154. 
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa wzór umowy, stanowiący 

załącznik do SIWZ, 
5) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy 
o pracę. 

 
Rozdział IV 
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających  
 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
 
Rozdział V 
Oferty wariantowe  
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
Rozdział VI 
Terminy  
 

 Termin wykonania zamówienia dla każdej części. 

Zamawiający udziela zamówienia na czas oznaczony, tj. od dnia 01.01.2019 r. do dnia 
31.12.2019 r. 

 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

Termin składania ofert upływa dnia 22.11.2018 r. o godz. 10.00. 

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Katowicach, ul. Gliwicka 154, pokój nr 13, 
osobie uprawnionej do porozumiewania się z wykonawcami. Ofertę można przesłać pocztą, 
przy czym za termin złożenia oferty uznaje się datę jej wpływu do siedziby zamawiającego. 

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 22.11.2018 r. o godz. 10.15. w siedzibie zamawiającego 
w Katowicach, ul. Gliwicka 154, pok. nr 28. Otwarcie ofert jest jawne.  

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) 
i adresy wykonawców, a także informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej 
informacje podane bezpośrednio przed i podczas otwarcia ofert. 

3. Termin związania ofertą.  

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert.  
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Rozdział VII. 
Warunki i wymagania 
  
 1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 
ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy – z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7-10 ustawy, 

2)  spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów; wykonawca spełni warunek jeżeli posiada 
wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Katowice. 

b) zdolności technicznej lub zawodowej: wykonawca spełni warunek jeżeli: 
 

- dla części pierwszej zamówienia - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert należycie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych również należycie wykonuje) co najmniej trzy usługi odpowiadające 
przedmiotem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; za usługę odpowiadającą 
przedmiotem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, uznaje się 
usługę wywozu stałych odpadów komunalnych o wartości co najmniej 300.000 zł. 
netto, 

 
- dla części drugiej zamówienia - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert należycie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych również należycie wykonuje) co najmniej trzy usługi odpowiadające 
przedmiotem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; za usługę odpowiadającą 
przedmiotem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, uznaje się 
usługę wywozu stałych odpadów komunalnych o wartości co najmniej 10.000 zł. 
netto. 

 
Wykonawca składający oferty na obie części zamówienia spełni warunek, jeżeli 
wykaże, że wykonywał lub wykonuje usługi na sumę wartości tych usług wymaganych 
w obu częściach zamówienia. 
 
Rozdział VIII 
Oświadczenia i dokumenty 

 

1. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą. 

Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert: 

1)  oświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu; 
treść oświadczenia określa załącznik nr 1 do SIWZ, 

2)  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania; treść 
oświadczenia określa załącznik nr 2 do SIWZ, 

3)  oświadczenie o poleganiu na zasobach podmiotu trzeciego - jeżeli wykonawca 
powołuje się na zasoby takiego podmiotu, celem potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VII pkt 2 SIWZ; treść 
oświadczenia określa załącznik nr 3 do SIWZ, 

4)  zobowiązanie podmiotu trzeciego, na zasoby którego powołuje się wykonawca, 
do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia – jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby takiego podmiotu; treść 
oświadczenia określa załącznik nr 4 do SIWZ, 

5)  oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonania części zamówienia 
podwykonawcom - jeżeli wykonawca zamierza korzystać z usług podwykonawców, 
którzy są mu znani; treść oświadczenia określa załącznik nr 5 do SIWZ. 
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2. Oświadczenia i dokumenty składane po otwarciu ofert. 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego 
informacji podanych bezpośrednio przed i podczas otwarcia ofert, tj. informacji, o których 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 
ustawy; treść oświadczenia określa załącznik nr 8 do SIWZ. Wraz z oświadczeniem 
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych 
na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów tj.: 

1)  odpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Katowice, o którym 
mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku 
w gminach (Dz. U z 2018 r. poz.1454) 

2)  wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz 
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których  
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego  usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; 
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych; referencje 
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

3) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy, 

4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 
dokumentu  potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia  społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

5) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu, 

6) dokumentów i oświadczeń dotyczących podwykonawców lub innego podmiotu, na 
zasobach którego polega wykonawca, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania. 

 

W wezwaniu skierowanym do wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, 
zamawiający wskaże oświadczenia i dokumenty niezbędne dla potrzeb prowadzonego 
postępowania oraz formę wymaganych oświadczeń i dokumentów. 
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3. Informacje dodatkowe dotyczące dokumentów i oświadczeń. 
Wymagane w postępowaniu dokumenty i oświadczenia składane są celem: 

1) potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 

2) potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu (wymagań określonych przez 
zamawiającego) dokonana zostanie zgodnie z formułą SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA.  
Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII 
ust. 1 – 3 lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie go do złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia lub do udzielenia 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. 
 
Jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia właściwego przebiegu postępowania, zamawiający 
może na każdym jego etapie wezwać wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu lub spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że 
złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 
oświadczeń lub dokumentów.  
 
Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału 
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy. W odniesieniu do 
warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują 
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Jeżeli zdolności techniczne lub 
zawodowe podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji wykonawcy nie potwierdzają 
spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 
podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w terminie 
określonym przez zamawiającego:  

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 
wykaże wymagane w postępowaniu zdolności techniczne lub zawodowe. 

Wykonawca może powoływać się na dysponowanie zasobami innych podmiotów 
(z wyłączeniem uprawnień niezbędnych do wykonywania określonej działalności lub 
czynności), o ile zasoby te będą wykorzystane przy realizacji zamówienia, a udostępnienie 
takich zasobów jest realne oraz możliwe w świetle obowiązujących przepisów. 
 
Wykonawca, w trakcie realizacji zamówienia, zawiadamia zamawiającego o wszelkich 
zmianach danych dotyczących podwykonawców, wskazanych w złożonym oświadczeniu 
o zamiarze powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, a także przekazuje 
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację usługi.  
 
Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego 
realizacji, wykonawca przedstawia zamawiającemu wymagane w postępowaniu 
oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 
 
Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 
sytuacji polega wykonawca oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.  
 
Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem.  



 7 

 
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą.  
Dokumenty sporządzane w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 
W przypadku dokumentów składanych przez:  

1) wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, 

2) wykonawców mających siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej 
miejsce  zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument, zastosowanie 
mają odpowiednie przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).  

 
Oświadczenia i wykazy, składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
w tym oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu albo oświadczenia 
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wykazy wykonanych lub wykonywanych 
usług oraz oświadczenia  dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, jak również oświadczenia o zgodności kopii dokumentu z oryginałem, to 
oświadczenia wiedzy, co wyklucza skuteczne ich złożenie (podpisanie) przez ustanowionych 
pełnomocników. 
 
Rozdział IX 
Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów 
 
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje zamawiający oraz 

wykonawcy mogą przekazywać za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za 
pośrednictwem posłańca, faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
z uwzględnieniem wymogów dotyczących wymaganej formy, określonych w rozdziale 
VIII ust. 3 SIWZ, z wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów 
wymienionych w rozdziale VIII SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku 
wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy), dla których dopuszczalna jest forma 
pisemna. 

2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą 
faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego 
potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

    
Rozdział X 
Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 
 

1. W sprawach dotyczących procedury : 
- Barbara Rosa-Liszka: Katowice, ul. Gliwicka 154, nr pok. 13, tel. 32 - 250-07-99, wew. 533, 
w zastępstwie: 
- Norbert Wieszołek: Katowice ul. Gliwicka 154, nr pok. 2, tel. 32 - 250-07-99, wew. 561 

2. W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia : 
- Bożena Bronicka: Katowice, ul. Gliwicka 154, nr pok. 25, tel. 32 - 250-07-99, wew. 507, 
- Stefan Zygmunt: Katowice, ul. Gliwicka 154, nr pok. 25, tel. 32 - 250-07-99, wew. 510, 
 
Rozdział XI 
Wymagania dotyczące wadium  
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
 
 



 8 

Rozdział XII 
Opis sposobu przygotowania ofert  
 
1. Informacje ogólne. 
 

Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymogami określonymi 
w ustawie i SIWZ.  
 
Wykonawca ma prawo złożyć jedną ofertę na daną część zamówienia i zaproponować 
tylko jedną cenę. Treść oferty odpowiadać ma treści SIWZ. 

 
Ofertę należy złożyć wraz z oświadczeniami, o których mowa w rozdziale VIII ust. 1 SIWZ.  
 
Oferty i oświadczenia składane przez wykonawców muszą być identyczne, co do treści, ze 
wzorem załączonym do SIWZ.  
 
Ofertę, oraz miejsca, w których zostały naniesione zmiany, podpisują osoby uprawnione do 
składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. 
 
Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone w sposób 
uniemożliwiający zdekompletowanie oferty oraz zmianę jej zawartości bez widocznych 
śladów naruszenia. 
 
Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
 

2. Tajemnica przedsiębiorstwa.  
 
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania 
ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje zastrzeżone wykonawca zobowiązany jest 
oznaczyć klauzulą "NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ 
PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O ZWALCZNIU NIEUCZCIWEJ 
KONKURENCJI’’. 
 

3.  Oznaczenie i adresowanie oferty. 

 
Wskazane jest zamieszczenie oferty w zamkniętej kopercie, która będzie zaadresowana na 
adres zamawiającego:  
 
 

nazwa : 
Miasto Katowice - Zakład Targowisk Miejskich 

w Katowicach  

ulica, nr : Gliwicka 154 

kod, miejscowość: 40-859 Katowice 

 

i oznaczona jako: 

 
„oferta na wykonanie usługi wywozu stałych odpadów komunalnych - część nr.….. 1” 

nr sprawy 6/2018 
 

                                                 

¹ Należy wpisać odpowiedni numer zamówienia „1” i/ lub „2” 
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Poza informacjami podanymi powyżej, oznaczenie koperty zawierać ma nazwę oraz adres 
wykonawcy. 

Rozdział XIII 
Opis sposobu obliczenia ceny 
 
Ceny podane w ofercie, tj . stawka ryczałtowa brutto za wywóz 1 tony odpadów z kontenera 
prasującego lub kontenera KP-32  (w przypadku pierwszej części zamówienia) oraz 
stawka ryczałtowa brutto za wywóz odpadów z jednego pojemnika 1100 l (w przypadku 
drugiej części zamówienia), obejmują wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia, w tym koszty związane z wykonaniem czynności towarzyszących lub 
zamiennych, niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, jak również 
wszelkie należne opłaty i podatki, w tym opłatę za korzystanie ze środowiska oraz opłatę za 
składowanie odpadów, jak również należny podatek VAT.  
 
Ceny podane w ofercie winny być zaokrąglone do pełnych groszy. 
Odrębnie podać należy w ofercie ustalone przez wykonawcę kwoty należnego podatku VAT. 
      
Rozdział XIV 
Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 
między zamawiającym a wykonawcą 
 
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 
 
Rozdział XV 
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert  
 
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający kierował się będzie następującymi 
kryteriami  i ich wagami: 
 
1. Dla części pierwszej zamówienia 
 
 

 
KRYTERIUM 

 

 
waga w % 

 

 
1.   Cena wywozu 1 tony odpadów z kontenera prasującego  

lub kontenera KP-32 
(stawka ryczałtowa brutto) 

 
60 

 
2. Aspekt środowiskowy 

 

 
20 

 
3. Wysokość kary umownej 

 

 
20 

 

 
Oferty oceniane będą punktowo. Suma  punktów jaką, po uwzględnieniu wag wszystkich 
kryteriów, może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt. 
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Punkty będą przyznawane według następujących zasad :  
 
 
 
              Ilość punktów dla               cena oferowana minimalna (brutto)  
Ad 1.       ceny wywozu 1 t         =     --------------------------------------------------    x 100 pkt x 60% 
           odpadów z kontenera                   cena badanej oferty (brutto)  
          prasującego lub KP-32 
 
 
Ad 2.    
Ocenie zostanie poddany aspekt środowiskowy świadczenia usługi rozumiany jako wpływ jej 
realizacji na środowisko naturalne poprzez emisję spalin pojazdów przystosowanych do 
odbierania zebranych odpadów komunalnych, za pomocą których Wykonawca realizował 
będzie zamówienie. Punkty w ramach tego kryterium zostaną przyznane następująco: 
- w przypadku skierowania do realizacji zamówienia co najmniej 2 pojazdów spełniających 
normę emisji spalin EURO 5 lub 6 – oferta otrzyma 20 punktów, 
- w przypadku skierowania do realizacji zamówienia 1 pojazdu spełniającego normę emisji 
spalin  EURO 5 lub 6 i 1 pojazdu spełniającego normę emisji spalin EURO 4 – oferta 
otrzyma 15 punktów, 
- w przypadku skierowania do realizacji zamówienia 2 pojazdów spełniających normę emisji 
spalin EURO 4 – oferta otrzyma 10 punktów, 
- w przypadku nieskierowania do realizacji zamówienia pojazdów spełniających normę 
emisji spalin minimum EURO 4 – oferta otrzyma 0 punktów. 
 
UWAGA: W dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
oświadczenie, że wskazane w Formularzu ofertowym pojazdy zostaną skierowane do 
realizacji niniejszego zamówienia. Oświadczenie zawierać będzie dane pojazdów 
umożliwiające ich identyfikację. 
 
Ad 3.  
Ocenie zostanie poddana zaproponowana przez wykonawcę  wysokość kary umownej, jaką 
wykonawca zapłaci zamawiającemu w wyniku  bezskutecznego upływu terminu 
wyznaczonego do usunięcia wady w przypadku wadliwego wykonania umowy. 
 
 

 
Proponowana wysokość kary umownej 

 

 
Punkty 

 
2-krotność stawki ryczałtowej brutto za 
wywóz 1 tony odpadów z kontenera 
prasującego lub kontenera KP-32 
 

 
0 

 
3-krotność stawki ryczałtowej brutto za 
wywóz 1 tony odpadów z kontenera 
prasującego lub kontenera KP-32 
 

 
10 

 
4-krotność stawki ryczałtowej brutto za 
wywóz 1 tony odpadów z kontenera 
prasującego lub kontenera KP-32 
 

 
20 
 

 
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów. 
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2. Dla części drugiej zamówienia 
 

 
KRYTERIUM 

 

 
waga w % 

 

 
 

1.   Cena wywozu odpadów z jednego pojemnika 1100 l 
(stawka ryczałtowa brutto)    

 

 
60 

 
2. Aspekt środowiskowy 

 
   

 
20 

 
3. Wysokość kary umownej 

 

 
20 

 
 
     
Oferty oceniane będą punktowo. Suma  punktów jaką, po uwzględnieniu wag wszystkich 
kryteriów, może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt. 
   
      Punkty będą przyznawane według następujących zasad :  
 
 
                Ilość punktów dla                     cena oferowana minimalna (brutto) 
Ad 1.   ceny wywozu odpadów      =     -----------------------------------------------    x 100 pkt x 10% 

          z jednego pojemnika 1100 l             cena badanej oferty (brutto)                                                                                 

 

 

Ad 2.    
  
Ocenie zostanie poddany aspekt środowiskowy świadczenia usługi rozumiany jako wpływ jej 
realizacji na środowisko naturalne poprzez emisję spalin pojazdów przystosowanych do 
odbierania zebranych odpadów komunalnych, za pomocą których Wykonawca realizował 
będzie zamówienie.       Punkty w ramach tego kryterium zostaną przyznane następująco: 
- w przypadku skierowania do realizacji zamówienia co najmniej 2 pojazdów spełniających 
normę emisji spalin EURO 5 lub 6 – oferta otrzyma 20 punktów, 
- w przypadku skierowania do realizacji zamówienia 1 pojazdu spełniającego normę emisji 
spalin  EURO 5 lub 6 i 1 pojazdu spełniającego normę emisji spalin EURO 4 – oferta 
otrzyma 15 punktów, 
- w przypadku skierowania do realizacji zamówienia 2 pojazdów spełniających normę emisji 
spalin EURO 4 – oferta otrzyma 10 punktów, 
- w przypadku nieskierowania do realizacji zamówienia pojazdów spełniających normę 
emisji spalin minimum EURO 4 – oferta otrzyma 0 punktów. 
 
UWAGA: W dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
oświadczenie, że wskazane w Formularzu ofertowym pojazdy zostaną skierowane do 
realizacji niniejszego zamówienia. Oświadczenie zawierać będzie dane pojazdów 
umożliwiające ich identyfikację. 
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Ad 3.  
Ocenie zostanie poddana zaproponowana przez wykonawcę  wysokość kary umownej jaka 
wykonawca zapłaci zamawiającemu w wyniku bezskutecznego upływu terminu 
wyznaczonego do usunięcia wady w przypadku wadliwego wykonania umowy. 

 
Proponowana wysokość kary umownej 

 

 
Punkty 

 
2-krotność stawki ryczałtowej brutto za 
wywóz odpadów z jednego pojemnika 1100 l 

 
0 

 
3-krotność stawki ryczałtowej brutto za 
wywóz odpadów z jednego pojemnika 1100 l 
 

 
10 

 
4-krotność stawki ryczałtowej brutto za 
wywóz odpadów z jednego pojemnika 1100 l 
 

 
20 
 

 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów. 
 
Rozdział XVI. 
Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
W zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, zamawiający 
określi miejsce i termin zawarcia umowy. 
 
 Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż określony w art. 94 
ust. 1 i 2 ustawy.   
 
Rozdział XVII. 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 
Zamawiający nie będzie żądał od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
Rozdział XVIII. 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania   o udzielenie zamówienia.  
 
Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 – tekst jednolity z późn. zm.), przysługują środki ochrony 
prawnej, określone w dziale VI ustawy. 
 
Rozdział XIX. 
Informacje dodatkowe 
 
Szacunkowa ilość odpadów przeznaczonych do wywozu w okresie obowiązywania umowy 
wynosi: 

1) z targowiska zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Pukowca 23 – 2040 t, 
2) z pozostałych obiektów administrowanych przez zamawiającego – 1116 szt. 

pojemników 1100 l.  
Zamawiający informuje, że : 

1) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, 
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2) nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej, 

3) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 
4) przedmiot zamówienia, opisany w rozdziale II SIWZ, nie wiąże się z tworzeniem 

nowych, trwałych wartości materialnych i tym samym nie skutkuje powstaniem 
przyszłych kosztów eksploatacji. Wynagrodzenie należne wykonawcy jest jedynym 
kosztem ponoszonym w cyklu życia usługi. 

5) klauzula informacyjna, związana z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych 
od wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia, dostępna jest do 
wglądu na stronie internetowej zamawiającego www.ztm.katowice.pl w zakładce 
Zamówienia,  (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 maja 2016 r.). 

 
 

W sprawach nieuregulowanych SIWZ stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 – tekst jednolity 
z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do ustawy. 

Specyfikacja niniejsza podlega ochronie w części właściwej dla utworu, w rozumieniu 
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r.  
poz. 1191 – tekst jednolity). 

    
   
 
     
 
Załączniki : 

1) wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,   
2) wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,  
3) wzór oświadczenia o poleganiu na zasobach podmiotu trzeciego, 
4) wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby             

realizacji zamówienia, 
5) wzór oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, 
6) wzór oferty dla części pierwszej zamówienia, 
7) wzór oferty dla drugiej części zamówienia 
8) wzór oświadczenia dot. przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
9) wzór umowy na część pierwszą, 
10) wzór umowy na część drugą. 

 
 
 
 
 

http://www.ztm.katowice.pl/
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Wzór oświadczenia 

                                                                                                                                                 
Załącznik nr 1 do SIWZ 

Nr sprawy 6/2018 

  
 
……..................………….......................................……………………………………………. 
                       nazwa wykonawcy (firma) / pieczęć adresowa wykonawcy 
 
............................................................................................................................................. 
adres siedziby / adres zamieszkania w przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną 

                                     
............................................................................................................................................ 
                  nr KRS / miejsce wpisu do  ewidencji działalności gospodarczej 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
 
 
 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie 
nr 6/2018 na wykonanie usługi wywozu stałych odpadów komunalnych, prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego przez Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach, 
oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu, 
określone w rozdziale VII pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
 
 
 
 

 
   …………………………………….………….                                                                           
                       miejsce i data      
                                                                                              
 
 

….……………………………….………………….. 
                                                                                                                                  imiona, nazwiska i podpisy osób (osoby)  
                                                                                                                            uprawnionych  do reprezentowania wykonawcy  
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Wzór oświadczenia 

                                                                                                                                                 
Załącznik nr 2 do SIWZ 

                                                                                                                                    Nr sprawy 6/2018 
 
 
 
……..................………….......................................……………………………………………. 
                       nazwa wykonawcy (firma) / pieczęć adresowa wykonawcy 
 
............................................................................................................................................. 
adres siedziby / adres zamieszkania w przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną 

                                     
............................................................................................................................................ 
                  nr KRS / miejsce wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 
 
 
 
 
 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
 
 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie 
nr 6/2018 wykonanie usługi wywozu stałych odpadów komunalnych, prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego przez Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach, oświadczam, 
że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7-10, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych. 
 
  
 
 
 
 
 
   …………………………………….………….                                                                           
                       miejsce i data      
 
 
 
 
 

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

                                                                                                                                   imiona, nazwiska i podpisy osób (osoby)  
                                                                                                                            uprawnionych  do reprezentowania wykonawcy  
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Wzór oświadczenia 

                                                                                                                                                 
Załącznik nr 3 do SIWZ 

        Nr sprawy 6/2018 

  

 

 

 
……..................………….......................................……………………………………………. 
                       nazwa wykonawcy (firma) / pieczęć adresowa wykonawcy 
 
 
............................................................................................................................................. 
adres siedziby / adres zamieszkania w przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną 

                                     
 
............................................................................................................................................ 
                  nr KRS / miejsce wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 
 

 
 
 

Oświadczenie o poleganiu na zasobach podmiotu trzeciego 
 
 
 

Oświadczam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie 
nr 6/2018 wykonanie usługi wywozu stałych odpadów komunalnych, prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego przez Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach, celem 
wykazania spełniania warunków w postępowaniu polegam na zasobach podmiotu trzeciego, 
tj.: 

1)……………………………………………………………………………………………………........ 
nazwa wykonawcy (firma), adres siedziby/adres zamieszkania w przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną,  tel./fax, 

REGON/NIP, nr KRS/miejsce wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 
2) ………………………………………………………………………………………………………… 

 nazwa wykonawcy (firma), adres siedziby/adres zamieszkania w przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną, tel./fax, 

 REGON/NIP, nr KRS/miejsce wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 
3) ………………………………………………………………………………………………………… 

nazwa wykonawcy (firma), adres siedziby/adres zamieszkania w przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną,  tel./fax, 

REGON/NIP, nr KRS/miejsce wpisu do ewidencji działalności gospodarczej  
 

 w następującym zakresie: 
 
1) ………………………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

Podmiot, na zasoby którego się powołuję, nie podlega wykluczeniu z ww. postępowania. 
 
 
 
 
   …………………………………….………….                                                                           
                       miejsce i data      
 

                                                                                             ….……………………………….…………………. 
                                                                                                                                  imiona, nazwiska i podpisy osób (osoby)  
                                                                                                                            uprawnionych  do reprezentowania wykonawcy



 

  

Wzór zobowiązania 

 Załącznik nr 4 do SIWZ 

 Nr sprawy 6/2018  
 

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

 nazwa podmiotu zaciągającego zobowiązanie/pieczęć adresowa podmiotu 
 
.................................................................................................................................................. 
      adres siedziby / adres zamieszkania w przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną 

                                     
............................................................................................................................................ 
                nr KRS / miejsce wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 
 
 
 
 

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia  

 
 

Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów: 

        1)……………………………………………...…………………………………………………………. 
(określenie zasobu) 

2)…………………………………………………………………………………………………………. 
(określenie zasobu) 

3)…………………………………………………………………………………………………………. 
 (określenie zasobu) 

do dyspozycji wykonawcy: 

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

(nazwa wykonawcy) 

 

na potrzeby wykonania zamówienia publicznego w sprawie nr 6/2018 na wykonanie usługi wywozu 
stałych odpadów komunalnych, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Zakład 
Targowisk Miejskich w Katowicach. 
 

Oświadczam, iż: 

1) udostępniam wykonawcy ww. zasoby w następującym zakresie:…………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

2) sposób wykorzystania udostępnionych zasobów będzie następujący:……………………….. 

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

3) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: ……………….. 

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

4) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:........................... 

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

 
 
 ……………………….………….                                                                           
              miejsce i data      

….……………………………….…………… 
                                                                                                                                      imiona, nazwiska i podpisy osób (osoby)  
                                                                                                                                  uprawnionych do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                               w imieniu podmiotu zaciągającego zobowiązanie 
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Wzór oświadczenia 
                                                                                                                                    Załącznik nr 5 do SIWZ 

                                                                                                                                                                 Nr sprawy 6/2018 
 
 
 
 
 …………………............................................…………………………………………………. 
                        nazwa wykonawcy (firma) / pieczęć adresowa wykonawcy 
 
............................................................................................................................................ 
adres siedziby / adres zamieszkania w przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną 
 
……………………………………………………………………………….…………………….. 
               nr KRS / miejsce wpisu do  ewidencji działalności gospodarczej 
 
 
 
 

 
Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonania części zamówienia  

 
podwykonawcom 

 
 

 
Oświadczam, że wykonanie części zamówienia, tj.: 

1)……………………………………………...…………………………………………………………. 
(wskazać część zamówienia) 

2)…………………………………………………………………………………………………………. 
 (wskazać część zamówienia) 

3)…………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                    (wskazać część zamówienia) 

 

zamierzam powierzyć podwykonawcy, tj.: 
 

1)……………………………………………………………………………………………………........ 
nazwa wykonawcy (firma), adres siedziby/adres zamieszkania w przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną,  tel./fax, 

REGON/NIP, nr KRS/miejsce wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 
2) ………………………………………………………………………………………………………… 

 nazwa wykonawcy (firma), adres siedziby/adres zamieszkania w przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną, tel./fax, 

 REGON/NIP, nr KRS/miejsce wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 
3) ………………………………………………………………………………………………………… 

nazwa wykonawcy (firma), adres siedziby/adres zamieszkania w przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną,  tel./fax, 

REGON/NIP, nr KRS/miejsce wpisu do ewidencji działalności gospodarczej  
 

 

W stosunku do powyższego podwykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania. 

 

 
…………………….…………....... 

miejsce i data  
 
 

……………………...........................................…… 
imiona, nazwiska i podpisy osób (osoby)  

uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 
 

 
 



 

  

                                                                                                                                                                    Załącznik nr 6  do SIWZ 

                                                                                                                                                                                            Nr sprawy 6/2018 

Wzór oferty na pierwszą część zamówienia 

 
  

 

………………………………………………………………………. 
             nazwa wykonawcy (firma) / pieczęć adresowa wykonawcy 
 

……………………………………………………………………….. 
       adres siedziby / adres zamieszkania w przypadku podmiotu  
                             będącego osobą fizyczną 
 
……………………………………………………………………….. 
                                         tel. / fax 

……………………………………………………………………….. 

                                             REGON / NIP 
……………………………………………………………………….. 
          nr KRS /  miejsce wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 
 

……………………………………………………………………….. 
                                            Internet http / e-mail 
 

 
O F E R T A 

 
1. Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

przez Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach w sprawie nr 6/2018 składamy ofertę na 
wykonanie usługi wywozu stałych odpadów komunalnych z obiektów administrowanych przez 
zamawiającego.  

2. Wykonanie przedmiotu zamówienia oferujemy na warunkach określonych w SIWZ za cenę : 
 
Cena wywozu 1 tony odpadów z kontenera prasującego o pojemności co najmniej 20 m3 lub kontenera 
KP-32: 
 

  ...................................................... zł.  
          

(słownie …………………………………...........………………………………………………..….. zł.) 
          stawka ryczałtowa brutto, tj. kwota obejmująca wszelkie koszty oraz 

    wszelkie należne opłaty i podatki, łącznie z  podatkiem VAT 

 
Cena obejmuje należny podatek VAT w kwocie ............................ zł. 
 
 

3. Aspekt środowiskowy (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”) 
      Zamówienie realizować będziemy: 

 co najmniej 2 pojazdami spełniającymi normę emisji spalin EURO 5 lub 6, 
 1 pojazdem spełniającym normę emisji spalin EURO 5 lub 6 i 1 pojazdem spełniającym 

normę emisji spalin EURO 4, 
 2 pojazdami spełniającymi normę emisji spalin EURO 4, 
 pojazdami niespełniającymi normy emisji spalin EURO 4. 

4. Proponowana wysokość kary umownej (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”) 
 2-krotność stawki ryczałtowej brutto za wywóz 1 tony odpadów z kontenera prasującego 

lub kontenera KP-32 
 3-krotność stawki ryczałtowej brutto za wywóz 1 tony odpadów z kontenera prasującego 

lub kontenera KP-32 
 4-krotność stawki ryczałtowej brutto za wywóz 1 tony odpadów z kontenera prasującego 

lub kontenera KP-32 
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5. Termin wykonania zamówienia odpowiada postanowieniom SIWZ. 
6. Termin związania ofertą - 30 dni; bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert, określonego w SIWZ. 
7. W przypadku uznania niniejszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania 

umowy na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego. 
8. Wybór niniejszej oferty PROWADZI / NIE PROWADZI* do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego  zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaru i usług (art. 91 ust. 3a ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych1)). 

9. Oświadczam, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną zamawiającego dotyczącą przetwarzania 
danych osobowych pozyskanych od wykonawcy w celach związanych z zamówieniem 
(art. 13 RODO2)), dostępną na stronie internetowej  zamawiającego.  

10. 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. 3) 

 
 
               

  

 
 
 
 
 
 
   ……………....……………..                                                                           
              miejsce i data                                                                   ………………………..................……………………… 
                                                                                                                 imiona, nazwiska i podpisy osób (osoby)  

uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY* : 
 
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowaniu, 
3) oświadczenie  o poleganiu na zasobach podmiotu trzeciego, 
4) zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby  realizacji zamówienia. 
5) oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, 
6) ….................................................................................................................................................................................... 
7) ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 

 
*)niepotrzebne skreślić 

1) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić 
do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku 

2) 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). 

3) 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). 



 

  

 
 
 
                                                                                                                                                                    Załącznik nr 7  do SIWZ 

                                                                                                                                                                                             Nr sprawy 6/2018 
 Wzór oferty na drugą część zamówienia 

 
  

………………………………………………………………………. 
             nazwa wykonawcy (firma) / pieczęć adresowa wykonawcy 
 

……………………………………………………………………….. 
       adres siedziby / adres zamieszkania w przypadku podmiotu  
                             będącego osobą fizyczną 
 
……………………………………………………………………….. 
                                         tel. / fax 

……………………………………………………………………….. 

                                             REGON / NIP 
……………………………………………………………………….. 
          nr KRS /  miejsce wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 
 

……………………………………………………………………….. 
                                            Internet http / e-mail 
 

O F E R T A 

 
1. Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

przez Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach w sprawie nr 6/2018 składamy ofertę na 
wykonanie usługi wywozu stałych odpadów komunalnych z obiektów administrowanych przez 
zamawiającego. 

2. Wykonanie przedmiotu zamówienia oferujemy na warunkach określonych w SIWZ za cenę : 
 

Cena wywozu odpadów z jednego pojemnika 1100 l: 
 

  ...................................................... zł.  
          

(słownie …………………………………...........………………………………………………..….. zł.) 
          stawka ryczałtowa brutto, tj. kwota obejmująca wszelkie koszty oraz 

    wszelkie należne opłaty i podatki, łącznie z  podatkiem VAT 

 
 
 
Cena obejmuje należny podatek VAT w kwocie ............................ zł. 
 

3. Aspekt środowiskowy (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”) 
     
  Zamówienie realizować będziemy: 

 co najmniej 2 pojazdami spełniającymi normę emisji spalin EURO 5 lub 6, 
 1 pojazdem spełniającym normę emisji spalin EURO 5 lub 6 i 1 pojazdem spełniającym 

normę emisji spalin EURO 4, 
 2 pojazdami spełniającymi normę emisji spalin EURO 4, 
 pojazdami niespełniającymi normy emisji spalin EURO 4. 

 
4. Proponowana wysokość kary umownej (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”) 

 2-krotność stawki ryczałtowej brutto za wywóz odpadów z jednego pojemnika 1100 l 
 3-krotność stawki ryczałtowej brutto  za wywóz odpadów z jednego pojemnika 1100 l 
 4-krotność stawki ryczałtowej brutto  za wywóz odpadów z jednego pojemnika 1100 l 
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5. Termin wykonania zamówienia odpowiada postanowieniom SIWZ. 
6. Termin związania ofertą - 30 dni; bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert, określonego w SIWZ. 
7. W przypadku uznania niniejszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania 

umowy na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez 
zamawiającego. 

8. Wybór niniejszej oferty PROWADZI / NIE PROWADZI* do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaru i usług 
(art. 91 ust. 3a ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych1)). 

9. Oświadczam, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną zamawiającego dotyczącą 
przetwarzania danych osobowych pozyskanych od wykonawcy w celach związanych 
z zamówieniem (art. 13 RODO2)), dostępną na stronie internetowej zamawiającego. 

10. 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. 3) 

 
 
               
           

 
 
 
 
   ……………....……………..                                                                           
              miejsce i data                                                                   ………………………..................……………………… 
                                                                                                                 imiona, nazwiska i podpisy osób (osoby)  

uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY* : 
 
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowaniu, 
3) oświadczenie  o poleganiu na zasobach podmiotu trzeciego, 
4) zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby  realizacji zamówienia. 
5) oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, 
6) ….................................................................................................................................................................................... 
7) ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 

 
*) niepotrzebne skreślić 

1) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić 
do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku 

2) 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). 

3) 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). 

 



 

  

Wzór oświadczenia 
                                                                                                                                    Załącznik nr 8  do SIWZ      

Nr sprawy 6/2018 
 
 
 
…………………............................................…………………………………………………. 
                        nazwa wykonawcy (firma) / pieczęć adresowa wykonawcy 
 
............................................................................................................................................ 
adres siedziby / adres zamieszkania w przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną 
 
……………………………………………………………………………….…………………….. 
               nr KRS / miejsce wpisu do  ewidencji działalności gospodarczej 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie1)  
dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 
 
 
 
NALEŻYMY / NIE NALEŻYMY* do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), o której mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 23 ustawy z 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych. 

.  
 

 

 

 

 

 

………………….………….                                                                           
                   miejsce i data       

………………..………...…………………………………………… 
                                                                                                                               imiona, nazwiska i podpisy osób (osoby)  
                                                                                                                          uprawnionych  do reprezentowania wykonawcy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
*)niepotrzebne skreślić 
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WZÓR                                                                                                                                          Załącznik nr 9  do SIWZ  

           nr sprawy 6/2018 
                                                                 

                                                     
UMOWA NR ...../OP/ZP/2018 

na wykonanie usługi w ramach zamówienia publicznego 
udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego 

zawarta w Katowicach w dniu ............... 2018r. pomiędzy : 
 
Miastem     Katowice   -   Zakładem   Targowisk    Miejskich    w    Katowicach,   ul.  Gliwicka   154,                     
             40-859 Katowice, reprezentowanym przez Dyrektora, Brygidę Dziuk 
zwanym w umowie „Zamawiającym”, 

  a  
....................................................................................................................................................................

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

...................................................................................................................................................... 
zwanym w umowie „Wykonawcą”. 
 

§ 1 
 

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie   
nr 6/2018 Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę, zgodnie ze 
złożona ofertą, polegającą na wywozie wstępnie posegregowanych stałych odpadów  z targowiska 
administrowanego przez Zamawiającego, tj.: targowiska miejskiego zlokalizowanego w Katowicach 
przy ul. Pukowca 23, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Celem gromadzenia odpadów przeznaczonych do wywozu Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu, w miejsce przez niego wskazane jeden kontener prasujący 
(z odpływem) o pojemności co najmniej 20m3 lub zamiennie, na żądanie Zamawiającego, co 
najmniej jeden kontener KP-32 – na teren targowiska miejskiego zlokalizowanego w Katowicach 
przy ul. Pukowca 23, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

§ 2 
 

1. Do obowiązków wykonawcy należy : ---------------------------------------------------------------------------------- 

 wywóz stałych odpadów komunalnych z obiektu, o których mowa w § 1, niezwłocznie po 
zgłoszeniu telefonicznym, mailem lub faksem, nie później jednak niż do godziny 8.00 
następnego dnia roboczego, 

 nieodpłatne podstawienie Zamawiającemu, na czas obowiązywania umowy sprawnego 
technicznie kontenera prasującego, o którym mowa w § 1 ust. 2 lub zamiennie, na żądanie 
Zamawiającego, co najmniej jednego kontenera KP-32, ---------------------------------------------------- 

 nieodpłatne utrzymanie sprawności technicznej kontenerów, o których mowa w pkt 2, lub ich 
wymiana na wolne od wad, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 mycie i dezynfekcja kontenerów, o których mowa w pkt 2, po ich opróżnieniu, ------------------------ 

 zapewnienie i dostarczenie kontenera prasującego tego samego typu w przypadku awarii 
trwającej powyżej 24 godzin, 

 prowadzenie prac z zachowaniem obowiązujących przepisów oraz zasad bhp i p/poż., ------------ 

 zapewnienie właściwej organizacji pracy oraz właściwego nadzoru nad osobami realizującymi 
umowę, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 niezwłoczne informowanie pracownika wyznaczonego przez Zamawiającego o wszelkich 
przeszkodach w wykonaniu umowy, ------------------------------------------------------------------------------ 

 niezwłoczne informowanie przedstawicieli Zamawiającego o zamiarze powierzenia wykonania 
części umowy podwykonawcy, z uwzględnieniem zapisów § 7, ------------------------------------------- 

 stałe posiadanie, w okresie realizacji umowy, opłaconego ubezpieczenia od odpowiedzialności 



 

  

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem umowy. -------------------- 
2. Wykonawca zobowiązuje się w okresie realizacji umowy do zatrudnienia pracowników 

świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy .------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Do dnia 01.01.2019 r Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz pracowników, o których mowa 
w ust. 2 wraz z zanonimizowanymi kopiami umów o pracę zawartymi z pracownikami świadczącymi 
usługi, poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (podwykonawcę), zawierające 
informacje obejmujące imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy oraz jej rodzaj, okres 
obowiązywania umowy, oraz wymiar czasu pracy; wykaz pracowników stanowi załącznik do 
umowy; zmiany personalne pracowników zatrudnionych do realizacji umowy, wymagają 
niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu aktualnego wykazu.------------------------------ 

4. Każdorazowo na żądanie zamawiającego, w terminie wskazanym przez zamawiającego, 
wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie zanonimizowanych umów o pracę 
zawartych z pracownikami  świadczącymi usługi.------------------------------------------------------------------- 

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów, o których mowa w ust. 3 we wskazanym terminie 
będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku wskazanego w ust. 2.------------------------------------ 

6. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że wskazane     
w formularzu ofertowym pojazdy zostaną skierowane do realizacji niniejszego zamówienia. 
Oświadczenie zawierać będzie dane pojazdów umożliwiające ich identyfikację. 

7. Do obowiązków Zamawiającego należy : ----------------------------------------------------------------------------- 
1) zapewnienie zasilania energią elektryczną kontenera prasującego, -------------------------------------- 
2) zapewnienie bezkolizyjnego dojazdu do kontenerów przeznaczonych do wywozu lub 

rozładunku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu dowód osobisty lub 

inny dokument potwierdzający tożsamość Wykonawcy.---------------------------------------------------------- 
   

                                                                        § 3 

1. Bieżącym koordynatorem realizacji umowy ze strony Zamawiającego będzie pracownik 
wyznaczony przez Zamawiającego ------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Bieżący nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego sprawować będzie kierownik 
działu eksploatacji targowisk. 

3. Bieżący nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy sprawować będzie 
…………………………………………………………………………………………………………….……. 

 
§ 4 

1. Jako podstawę do określenia wynagrodzenia Wykonawcy strony przyjmują stawkę ryczałtową za 
wywóz 1 tony odpadów z kontenera prasującego o pojemności co najmniej 20m3 lub z kontenera 
KP-32, w kwocie ............. zł. brutto (.................................. zł. brutto), odpowiadającą cenie 
określonej w ofercie Wykonawcy, --------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane               
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty związane z wykonaniem czynności 
towarzyszących lub zamiennych, niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy, jak 
również wszelkie należne opłaty i podatki, w tym opłatę za korzystanie ze środowiska i opłatę za 
składowanie odpadów, jak również podatek VAT ustalony przez Wykonawcę na kwotę :............. zł. 
(.......................................zł.)--------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie stosownej zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki 
podatku VAT; Wykonawca wskaże Zamawiającemu kwotę należnego podatku VAT w przypadku 
ustawowej zmiany stawki podatku. ------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Wynagrodzenie płatne będzie po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, przelewem na 
wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 14 dni od daty przedłożenia : ----------- 
1) faktury VAT potwierdzonej przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 2, ------------------------------------- 
2) dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wystawionych 
przez podmiot uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Datą wykonania zobowiązania pieniężnego jest dzień dokonania przelewu z rachunku 
Zamawiającego; przedkładane przez Wykonawcę faktury VAT zawierać mają następujące dane:  

1) nabywca: Miasto Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, NIP 634-001-01-47, 

2) odbiorca faktury: Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach, ul. Gliwicka 154, 40 - 859, 
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    Katowice, 

5. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności pieniężnej przysługującej mu od 
Zamawiającego, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. ------------------------------------------ 

6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem czynnym podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP 
............................. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 5 
1. W przypadku wadliwego wykonania umowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin niezbędny 

do usunięcia wady, o którym zawiadomi Wykonawcę telefonicznie, e-mailem lub faksem. Powyższe 
zawiadomienie zostanie potwierdzone w formie pisemnej. ------------------------------------------------------  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku : -------------------------------------------- 
1) bezskutecznego upływy terminu, o którym mowa w ust. 1, w wysokości ………..stawki 

ryczałtowej brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, ----------------------------------------------------------------- 
2) rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 300-krotnej 

stawki ryczałtowej brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, ------------------------------------------------------- 
3) niezrealizowania umowy osobami, które nie zostały ujęte w wykazie –  w wysokości 10-krotnej 

stawki  ryczałtowej  brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 – za każdą osobę poniżej liczby 
pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wskazanej w wykazie pracowników, 
o którym mowa w § 2 ust. 3 niezależnie od obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa w 
ust 2 pkt 2,.----------------------- 

4) niedopełnienia wymogu skierowania do realizacji umowy wskazanych przez wykonawcę 
pojazdów – w wysokości 100,- zł za każdy dzień stwierdzenia realizacji usługi innym pojazdem, 
niż ujęty w oświadczeniu, o którym mowa w § 2 ust. 6. 

3. Jeżeli szkoda wyrządzona Zamawiającemu z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy przewyższy wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 2, Zamawiający może 
dochodzić od Wykonawcy różnicy pomiędzy wysokością uiszczonych kar a rzeczywiście 
poniesionymi stratami. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

§ 6 
 

      Umowa zawarta zostaje na czas oznaczony, tj. na okres od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia             
31 grudnia 2019r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

§ 7 
 

1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zamiarze powierzenia wykonania części umowy 
podwykonawcy, przedkładając Zamawiającemu: ------------------------------------------------------------------- 
1) oświadczenie Wykonawcy o zamiarze powierzenia wykonania części umowy podwykonawcy, 

ze wskazaniem części umowy, którą zamierza powierzyć podwykonawcy, osoby 
podwykonawcy, miejsca siedziby podwykonawcy (W przypadku podwykonawcy będącego 
osobą fizyczną miejsca zamieszkania) oraz danych umożliwiających kontakt z osobą 
reprezentującą wskazanego podwykonawcę, ----------------------------------------------------------------- 

2)  oświadczenia I dokumenty wymagane w postępowaniu, o którym mowa w § 1, 
potwierdzające: ------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 

a) brak podstaw wykluczenia wskazanego podwykonawcy, ------------------------------------------------- 
b) spełnianie przez wskazanego podwykonawcę warunków udziału w postępowaniu, w zakresie  
    właściwym dla części umowy, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. --------- 

2. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących 
podwykonawcy wskazanego w złożonym oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz 
przekaże Zamawiającemu informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 
okresie zamierza powierzyć realizację części umowy. ------------------------------------------------------------ 

3. Zamawiający, w terminie 5 dni od dnia doręczenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa 
w ust. I i 2, zawiadomi Wykonawcę, że nie wnosi zastrzeżeń do wskazanego podwykonawcy, albo 
wobec wskazanego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia lub wskazany podwykonawca 
nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w § 1. --------------------------------------- 

4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec wskazanego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia lub wskazany podwykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, o którym 



 

  

mowa w § 1, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę innym wskazanym 
podmiotem lub zrezygnować z powierzenia wykonania części umowy podwykonawcy w przypadku 
zastąpienia podwykonawcy innym wskazanym podmiotem; zapisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.  

5. Kopie umów o podwykonawstwo, poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, 
Wykonawca niezwłocznie przedkłada Zamawiającemu. ---------------------------------------------------------- 

6. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego i osób trzecich, na zasadach określonych przez 
Kodeks cywilny, za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania 
przedmiotu umowy. Powierzenie wykonania części umowy podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
§ 8 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty 
Wykonawcy, w szczególności terminu jej realizacji, w przypadku zaistnienia okoliczności 
organizacyjnych, prawnych, ekonomicznych lub technicznych, niemożliwych do przewidzenia         
w dniu zawarcia umowy. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 1- miesięcznego okresu 
wypowiedzenia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku wykreślenia 
Wykonawcy z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Katowice, rażącego naruszenia przez Wykonawcę 
postanowień umowy, w szczególności postanowień § 2 ust. 1, oraz bezskutecznego upływu 
terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1 - niezależnie od obowiązku zapłaty kary umownej, o której 
mowa w § 5 ust. 2.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Wykonawca zapłaci karę pieniężną nałożoną na zamawiającego przez właściwy organ z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 

 
 

§ 9 
      Spory mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd                  
w Katowicach. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

§ 10 
      W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia                
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 – tekst jednolity z późn. 
zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r., poz. 992 tekst jednolity), ustawy                
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r., poz. 1454 – 
tekst jednolity) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. ----------------------------------------------------------------------- 
 

§ 11 
      Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                                             WYKONAWCA 
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WZÓR                                                                                                                                    Załącznik nr 10  do SIWZ  

           nr sprawy 6/2018  
 
                                                                 

                                                  
UMOWA NR ...../OP/ZP/2018 

na wykonanie usługi w ramach zamówienia publicznego 
udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego 
zawarta w Katowicach w dniu ............... 2018r. pomiędzy : 

 
Miastem    Katowice    -    Zakładem   Targowisk   Miejskich   w    Katowicach,   ul.   Gliwicka   154,  
              40-859 Katowice,  reprezentowanym przez Dyrektora, Brygidę Dziuk 
zwanym w umowie „Zamawiającym”, 

  a  
....................................................................................................................................................................

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

...................................................................................................................................................... 
zwanym w umowie „Wykonawcą”. 
 

§ 1 
 

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie   
nr 6/2018 Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę, zgodnie ze 
złożona ofertą, polegającą na: 

 1) wywozie wstępnie posegregowanych stałych odpadów z targowisk administrowanych przez   
Zamawiającego, tj. :  
a) targowiska miejskiego zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Katowickiej 61, -------------- 
b) targowiska miejskiego zlokalizowanego w Katowicach przy pl. Miarki, ------------------------- 
c) targowiska miejskiego zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Agnieszki 21.----------------- 
d) targowiska miejskiego zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Panewnickiej 33------------- 

2) wywozie niesegregowanych stałych odpadów komunalnych z obiektu biurowego 
zlokalizowanego  w Katowicach przy ul. Gliwickiej 154. ------------------------------------------------------ 

2. Celem gromadzenia odpadów przeznaczonych do wywozu Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu, w miejsce przez niego wskazane : ----------------------------------------------- 
1) cztery pojemniki 1100l. - na teren targowiska miejskiego zlokalizowanego w Katowicach przy 

ul. Katowickiej 61, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2) cztery pojemniki 1100l. - na teren targowiska miejskiego zlokalizowanego w Katowicach przy 

Pl. Miarki, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3) dwa pojemniki 1100l. – na teren targowiska miejskiego zlokalizowanego w Katowicach przy 

ul. Agnieszki 21,--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4) dwa pojemniki 1100l. – na teren targowiska miejskiego zlokalizowanego w Katowicach przy 

ul. Panewnickiej 33,---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5) jeden pojemnik 1100l. - na teren obiektu biurowego zlokalizowanego w Katowicach przy            

ul. Gliwickiej 154. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

§ 2 
 

1. Do obowiązków wykonawcy należy : ---------------------------------------------------------------------------------- 
1) wywóz stałych odpadów komunalnych z obiektów, o których mowa w § 1, w tym : ----------------- 
 a)   z obiektów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1a-b : --------------------------------------------------------- 

 - w poniedziałki, środy, piątki  w godzinach 6.00-7.00, ------------------------------------------------------- 
           -  zależności od potrzeb, na  żądanie zamawiającego  w  pozostałe dni  tygodnia z  wyłączeniem 

niedziel, w godzinach 6.00 - 7.00,  po uprzednim zgłoszeniu  telefonicznym,  mailowym   lub          
faksem------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           -  dodatkowo  w  soboty  w  godzinach  13.00 -15.00  po  uprzednim  zgłoszeniu   telefonicznym,    
              mailowym  lub faksem,---------------------------------------------------------------------------------------------- 
        b)   z obiektu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 c – we wtorki i piątki w godzinach 6.00-8.00,-------- 
        c)   z obiektu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 d – w poniedziałki i piątki w godzinach 6.00-8.00,-- 



 

  

        d)   z  obiektu,  o którym  mowa  w  § 1 ust. 1 pkt  2 – co  2  tygodnie  w  dniu  tygodnia  i  godzinie 
              uzgodnionej   pomiędzy   stronami; uzgodniony  termin  wywozu  strony  potwierdzą  w  formie 
              pisemnej, mailowo,  faksem---------------------------------------------------------------------------------------- 

2) nieodpłatne podstawienie Zamawiającemu, na czas obowiązywania umowy sprawnych 
technicznie pojemników, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 -4 , ----------------------------------------- 

3)   nieodpłatne utrzymanie sprawności technicznej pojemników, o których mowa  w pkt 2, lub ich 
wymiana na wolne od wad, ----------------------------------------------------------------------------------------- 

4) prowadzenie prac z zachowaniem obowiązujących przepisów oraz zasad bhp i p/poż., ---------- 

5) zapewnienie właściwej organizacji pracy oraz właściwego nadzoru nad osobami realizującymi 
umowę,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6) niezwłoczne informowanie wyznaczonej przez Zamawiającego osoby o wszelkich 
przeszkodach w wykonaniu umowy, ----------------------------------------------------------------------------- 

7) niezwłocznego informowania przedstawicieli Zamawiającego o zamiarze powierzenia 
wykonania części umowy podwykonawcy, z uwzględnieniem zapisów § 7, --------------------------- 

8) stałego posiadania, w okresie realizacji umowy, opłaconego ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem 
umowy. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się w okresie realizacji umowy do zatrudnienia pracowników 
świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy .------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Do dnia 01.01.2019 r. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz pracowników, o których mowa 
w ust. 2 wraz z zanonimizowanymi kopiami umów o pracę zawartymi z pracownikami świadczącymi 
usługi, poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (podwykonawcę), zawierające 
informacje obejmujące imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy oraz jej rodzaj, okres 
obowiązywania umowy, oraz wymiar czasu pracy; wykaz pracowników stanowi załącznik do 
umowy; zmiany personalne pracowników zatrudnionych do realizacji umowy, wymagają 
niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu aktualnego wykazu.-------------------------------------------- 

4. Każdorazowo na żądanie zamawiającego, w terminie wskazanym przez zamawiającego, 
wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie zanonimizowanych umów o pracę 
zawartych z pracownikami  świadczącymi usługi.------------------------------------------------------------------- 

5. Nieprzedłożenie przez wykonawcę kopii umów, o których mowa w ust. 3 we wskazanym terminie 
będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku wskazanego w ust. 2.------------------------------------ 

6. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że wskazane     
w formularzu ofertowym pojazdy zostaną skierowane do realizacji niniejszego zamówienia. 
Oświadczenie zawierać będzie dane pojazdów umożliwiające ich identyfikację. 

7. Do obowiązków Zamawiającego należy zapewnienie bezkolizyjnego dojazdu do pojemników 
przeznaczonych do wywozu lub rozładunku. ------------------------------------------------------------------------ 

8. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży  Zamawiającemu do wglądu  dowód osobisty lub 
inny dokument potwierdzający tożsamość Wykonawcy. --------------------------------------------------------- 

   
                                                                        § 3 
 

1. Osoba wyznaczona przez Zamawiającego, każdorazowo wskazywać będzie Wykonawcy pojemniki 
z odpadami (o poj. 1100 l.) przeznaczonymi do wywozu. Ilość pojemników z odpadami wskazanymi 
do wywozu stanowi podstawę do określenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 4 ust. 1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Bieżący nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego sprawować będzie kierownik 
działu eksploatacji targowisk.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Bieżący nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy sprawować będzie…………………….. 
 

§ 4 
 

1. Jako podstawę do określenia wynagrodzenia Wykonawcy strony przyjmują stawkę ryczałtową za 
wywóz odpadów z pojemnika 1100l, w kwocie ............. zł. brutto (.................................. zł. brutto), 
odpowiadającą cenie określonej w ofercie Wykonawcy, ---------------------------------------------------------- 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane               
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty związane z wykonaniem czynności 
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towarzyszących lub zamiennych, niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy, jak 
również wszelkie należne opłaty i podatki, w tym opłatę za korzystanie ze środowiska i opłatę za 
składowanie odpadów, jak również podatek VAT ustalony przez Wykonawcę na kwotę :............. zł. 
(.......................................zł.)--------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie stosownej zmianie w przypadku  ustawowej zmiany stawki 
podatku VAT; Wykonawca wskaże Zamawiającemu kwotę należnego podatku VAT w przypadku 
ustawowej zmiany stawki podatku. ------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Wynagrodzenie płatne będzie po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, przelewem na 
wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 14 dni od daty przedłożenia : ----------- 
1) faktury VAT potwierdzonej przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 2, ------------------------------------- 
2) dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wystawionych 
przez podmiot uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Datą wykonania zobowiązania pieniężnego jest dzień dokonania przelewu z rachunku 
zamawiającego; przedkładane przez wykonawcę faktury VAT zawierać mają następujące dane:  

1) nabywca: Miasto Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, NIP 634-001-01-47,----------------- 

2) odbiorca  faktury: Zakład  Targowisk  Miejskich   w  Katowicach,  ul.  Gliwicka  154,  40 - 859, 

    Katowice,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności pieniężnej przysługującej mu od 
Zamawiającego, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. ------------------------------------------ 

7. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem czynnym podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP 
............................. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 5 
1. W przypadku wadliwego wykonania umowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin niezbędny 

do usunięcia wady, o którym zawiadomi Wykonawcę telefonicznie, e-mailem lub faksem. Powyższe 
zawiadomienie zostanie potwierdzone w formie pisemnej. ------------------------------------------------------  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku : -------------------------------------------- 
1) bezskutecznego upływy terminu, o którym mowa w ust. 1, w wysokości ………..stawki 

ryczałtowej brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, --------------------------------------------------------------- 
2) rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 100-krotnej 

stawki ryczałtowej brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, ------------------------------------------------------ 
3) niezrealizowania umowy osobami które nie zostały ujęte w wykazie –  w wysokości 10-krotnej 

stawki  ryczałtowej  brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 – za każdą osobę poniżej liczby 
pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wskazanej w wykazie pracowników, 
o którym mowa w § 2 ust. 3 niezależnie od obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa 
w ust 2 pkt 2,.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) niedopełnienia wymogu skierowania do realizacji umowy wskazanych przez wykonawcę 
pojazdów – w wysokości 100,- zł za każdy dzień stwierdzenia realizacji usługi innym 
pojazdem, niż ujęty w oświadczeniu, o którym mowa w § 2 ust. 6. 

3. Jeżeli szkoda wyrządzona Zamawiającemu z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy przewyższy wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 2, Zamawiający może 
dochodzić od Wykonawcy różnicy pomiędzy wysokością uiszczonych kar a rzeczywiście 
poniesionymi stratami. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 6 
      Umowa zawarta zostaje na czas oznaczony, tj. na okres od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia             
31 grudnia 2019r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 7 
1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zamiarze powierzenia wykonania części umowy 

podwykonawcy, przedkładając Zamawiającemu: ------------------------------------------------------------------- 
1) oświadczenie Wykonawcy o zamiarze powierzenia wykonania części umowy podwykonawcy, 

ze wskazaniem części umowy, którą zamierza powierzyć podwykonawcy, osoby 
podwykonawcy, miejsca siedziby podwykonawcy (W przypadku podwykonawcy będącego 
osobą fizyczną miejsca zamieszkania) oraz danych umożliwiających kontakt z osobą 
reprezentującą wskazanego podwykonawcę, ----------------------------------------------------------------- 

2)  oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu, o którym mowa w § 1, 
potwierdzające: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) brak podstaw wykluczenia wskazanego podwykonawcy, -------------------------------------------------- 
b) spełnianie przez wskazanego podwykonawcę warunków udziału w postępowaniu, w zakresie  



 

  

  właściwym dla części umowy, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. --------- 
2. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących 

podwykonawcy wskazanego w złożonym oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz 
przekaże Zamawiającemu informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 
okresie zamierza powierzyć realizację części umowy. ------------------------------------------------------------ 

3. Zamawiający, w terminie 5 dni od dnia doręczenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa 
w ust. I i 2, zawiadomi Wykonawcę, że nie wnosi zastrzeżeń do wskazanego podwykonawcy, albo 
wobec wskazanego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia lub wskazany podwykonawca 
nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w § 1. --------------------------------------- 

4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec wskazanego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia lub wskazany podwykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, o którym 
mowa w § 1, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę innym wskazanym 
podmiotem lub zrezygnować z powierzenia wykonania części umowy podwykonawcy w przypadku 
zastąpienia podwykonawcy innym wskazanym podmiotem; zapisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.  

5. Kopie umów o podwykonawstwo, poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, 
Wykonawca niezwłocznie przedkłada Zamawiającemu. ---------------------------------------------------------- 

6. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego i osób trzecich, na zasadach określonych przez 
Kodeks cywilny, za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania 
przedmiotu umowy. Powierzenie wykonania części umowy podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
§ 8 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty 
Wykonawcy, w szczególności terminu jej realizacji, w przypadku zaistnienia okoliczności 
organizacyjnych, prawnych, ekonomicznych lub technicznych, niemożliwych do przewidzenia         
w dniu zawarcia umowy. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 1 - miesięcznego okresu 
wypowiedzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku wykreślenia 
Wykonawcy z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Katowice, rażącego naruszenia przez Wykonawcę 
postanowień umowy, w szczególności postanowień § 2 ust. 1, oraz bezskutecznego upływu 
terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1 - niezależnie od obowiązku zapłaty kary umownej, o której 
mowa w § 5 ust. 2.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Wykonawca zapłaci karę pieniężną nałożoną na zamawiającego przez właściwy organ z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy,  

 
§ 9 

      Spory mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd                  
w Katowicach. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

§ 10 
W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 – tekst jednolity z późn. zm.), ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r., poz. 992 tekst jednolity), ustawy  z dnia 
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r., poz. 1454 – tekst 
jednolity) oraz przepisy Kodeksu cywilnego------------------------------------------------------------------------------ 
 

§ 11 
      Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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