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CZĘŚĆ I   
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego. 

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 
Adres: 85-862 Bydgoszcz ul. E. Petersona 22 
POLSKA 
NIP 953-255-97-41, Regon 340378577, BDO 000010322   
tel.: + 48 (52) 522 20 58 
e-mail: biuro@pronatura.bydgoszcz.pl 
www.pronatura.bydgoszcz.pl 
Niniejsze zamówienie dotyczy wyboru Wykonawcy dla zadania pn. Prowadzenie gospodarki 

smarowniczej instalacji i urządzeń pracujących w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów 

Komunalnych  

 
Zamówienie niniejsze stanowi zamówienie o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty euro zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym wydanym na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 
1843 ze zm.). 
 

2. Tryb udzielania zamówienia. 

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r., poz.  
1843), w dalszej części niniejszej SIWZ zwanej PZP. 

2.2. SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.pronatura.bydgoszcz.pl od dnia 
publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert. 

2.3. Językiem postępowania o udzielenie zamówienia jest język polski. Cała korespondencja 
wymieniana pomiędzy Wykonawcami, a Zamawiającym prowadzona będzie w języku polskim. 

 

3. Zamówienia o których mowa w  art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 PZP  

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP. 

4. Umowy ramowe i aukcje elektroniczne  

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani przeprowadzenia aukcji elektronicznej.  
 

5. Oferty wariantowe i częściowe 

5.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 
5.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej. 

6. Termin realizacji zamówienia 

Termin realizacji zamówienia: do 24 miesięcy od daty podpisania umowy. 

7. Użyte skróty: 

1) PZP- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t. jedn. Dz. U z 2019 r., 
poz.  1843 ze zm.) 

http://www.pronatura.bydgoszcz.pl/
http://www.pronatura.bydgoszcz.pl/
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2) Rozporządzenie- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126) 

8. Dopuszczalność rozwiązań równoważnych do wskazywanych przez Zamawiającego 

Wszelkie użyte w niniejszej SIWZ i załącznikach do niej nazwy własne, normy, aprobaty, 
specyfikacje techniczne, systemy referencji technicznych, wymagane certyfikaty itp., w tym nazwy 
handlowe, oznaczenia lub znaki towarowe, patenty, określenia pochodzenia, źródła lub 
szczególnego procesu charakteryzujące produkt lub usługę dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, a które mogły pojawić się w SIWZ  i załącznikach do niej, stanowią jedynie przykłady 
zastosowań lub wymagań i należy rozumieć je każdorazowo jak opatrzone dopiskiem „lub 
równoważne”. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego 
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego.  
 

9. Wymagania dot. zatrudnienia, zgodnie z  art. 29  ust.3a  ustawy: 

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w 
art. 22 § 1 ustawy z dnia  26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z  2019 r., poz.1040, ze zm.). 
Przedmiotowy obowiązek dotyczy osób, które będą wykonywały bezpośrednio czynności 
smarownicze urządzeń Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Międzygminnego 
Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 
 
Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy 
zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które 
wykonują prace w sposób określony w art. 22 §1 KP.  

Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności na etapie składania ofert 
polegać będzie na złożeniu oświadczenia w formularzu ofertowym. 

Zamawiający - w załączniku nr 6 do SIWZ Wzór Umowy- określił sposób potwierdzenia zatrudnienia 
osób oraz uprawnienia w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa 
w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 
 

CZĘŚĆ II   
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie gospodarki smarowniczej instalacji i urządzeń 

pracujących w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, w zakresie i na 

warunkach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ. 

2.  Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

3. W przypadku, gdy nie zostanie złożona co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, 

postępowanie zostanie unieważnione. 

4. Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień. 

KOD CPV 
Nazwa 

50500000-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, 
zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn 
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CZĘŚĆ III 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 

PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 PZP 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 

 

1. Warunki udziału w postępowaniu. Podstawy wykluczenia 

1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ na poziomie 
wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt. 1.2. oraz 
niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 
1 PZP lub z przyczyn, wskazanych  w pkt 1.4 niniejszej SIWZ w zw. z art. 24 ust. 5 PZP. 

 
1.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

 
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów.  
Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie 

 
2) zdolności technicznej lub zawodowej 

Na potwierdzenie spełniania ww. warunku Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi 
wykazać się wykonaniem minimum 3 usług w zakresie prowadzenia gospodarki 
smarowniczej urządzeń wchodzących w skład instalacji przemysłowych, o łącznej wartości 
400 000,00 zł w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 
W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę Zamawiający wymaga, aby co 
najmniej jeden Wykonawca wykazał się doświadczeniem w okresie wyżej wskazanym               
w zakresie wykonania usług polegających na prowadzeniu gospodarki smarowniczej,                
o łącznej wartości 400 000,00 zł. 
Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia oraz dokumentów. 

 
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

       W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawca ubiegający się o niniejsze 
zamówienie, musi wykazać się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej                   
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w której suma 
gwarancyjna wynosi co najmniej 150 000,00 zł. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić 
trwałość ubezpieczenia przez cały okres związania umową. 
Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonych dokumentów. 
 

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków.  

1) Warunki wymagane od Wykonawców sprawdzane będą na podstawie złożonych wraz                      
z ofertą oraz na wezwanie Zamawiającego dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą 
„spełnia – nie spełnia”. Wykonawca musi spełniać wszystkie warunki wymagane przez 
Zamawiającego.  

2) Niespełnienie lub niewykazanie spełnienia któregokolwiek warunku lub braku podstaw do 
wykluczenia będzie przyczyną wykluczenia Wykonawcy i uznania jego oferty za odrzuconą. 

3) Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów zobowiązany jest 
udowodnić, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.   
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4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę 
Warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego:  
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 
mowa w niniejszej SIWZ. 

5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zamawiający 
zastrzega, że w przypadku, w którym wykonawca polega na zdolnościach podmiotu 
trzeciego w odniesieniu do warunku zdolności technicznej i zawodowej w części obejmującej 
doświadczenie wykonawcy, wymaganym doświadczeniem powinien legitymować się 
samodzielnie wykonawca lub podmiot trzeci. Wykonawca, który polega na sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który 
zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego 
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów 
nie ponosi winy. 

6) W przypadku kwot wykazywanych w walutach obcych do obliczania przychodu, wartości 
wykonywanych usług, posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej należy 
przyjąć średni kurs NBP obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu 
w Biuletynie Zamówień Publicznych. Taki sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu 
wszelkich innych danych finansowych potwierdzających spełnienie warunków SIWZ. 

 
1.3. Podstawy wykluczenia 

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawców z udziału w postępowaniu 
w następujących przypadkach spośród określonych w art. 24 ust. 5 PZP: 

1) jeżeli w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t. jedn. Dz.U. z 2020r., poz.  814 
ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ 
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - 
Prawo upadłościowe (t. jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1228.);  

2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 
1 pkt 15 PZP, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. – nie dotyczy 

 

3.   Wykonawcy występujący wspólnie 

Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia 

1) W przypadku złożenia wspólnej oferty przez oddzielne podmioty, współubiegający się  

o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu  

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 
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2) Warunki z art. 22 ust. 1PZP określone przez Zamawiającego w Cz. III ust. 1 pkt. 1.2. SIWZ 

mogą spełniać łącznie, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do warunku zdolności 

technicznej i zawodowej w części obejmującej doświadczenie Wykonawcy co najmniej jeden 

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinien samodzielnie 

legitymować się wymaganym doświadczeniem, natomiast żaden z nich nie może podlegać 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 PZP ani art. 24 ust. 5 PZP w zakresie, w jakim wynika 

to z części III pkt 1.4 niniejszej SIWZ. 

3) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana 

za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani 

przedstawić Zamawiającemu na jego żądanie stosowne pisemne porozumienie (umowę) 

zawierające w swojej treści uregulowanie współpracy tych Wykonawców na potrzeby 

niniejszego postępowania. 

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

1) Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 
w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą 
stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, 
o którym mowa w pkt 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia. 

3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,                      
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1. 

4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się 
na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach 
w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1. 

5) 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 następujących oświadczeń lub dokumentów: 

a) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

a. W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający wezwie do 
przedłożenia:  

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie 

b. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy, Zamawiający wezwie do 
przedłożenia:   

    - potwierdzenia, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć 
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inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez 
zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji. 

c. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wezwie do przedłożenia: 
- Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu (wzór wykazu - załącznik nr 4); 

 
b) W celu oceny czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 
Zamawiający wezwie do przedłożenia dokumentów, które określają w szczególności:  

a. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia publicznego;  

c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego;  

d. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą. 

c) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania z przyczyn, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 PZP Zamawiający wezwie do przedłożenia dotyczących odpowiednio 
Wykonawcy, Wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia, podmiotu 
o którym mowa w art. 22a PZP a na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca, 
lub podwykonawcy, nie będącego podmiotem, o którym mowa w art. 22a PZP: 

a. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku 
wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

d) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania z przyczyn, o których 
mowa w części III.1.4. niniejszej SIWZ w zw. z art. 24 ust. 5 PZP: 

Zamawiający wezwie do przedłożenia dotyczących odpowiednio Wykonawcy, 
Wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia, podmiotu, na 
zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca, o którym mowa w art. 22a PZP, lub 
podwykonawcy, nie będącego podmiotem, o którym mowa w art. 22a PZP 
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a. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie części III pkt 1.4 
ppkt 1) niniejszej SIWZ 

6) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi 
Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,                       
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia.  

7) W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia. 

8) Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP i części III niniejszej SIWZ, lub innych dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 
Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym 
przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP.  

9) Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym na 
zasadach wynikających z art. 26 ust. 3a PZP. 

10) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli 
zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

5. Wykonawcy mający siedzibę zagranicą 
 
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w części III ust. 3: 
a) pkt 5) d) lit. a. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

 
2) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 
miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 1 dotyczące terminu wystawienia 
dokumentów stosuje się odpowiednio. 
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CZĘŚĆ  IV   
ZASADY PRZYGOTOWANIA OFERTY  I OBLICZENIA CENY 

1. Opis sposobu przygotowania oferty - wymogi formalne 

1.1. Oferta powinna zawierać: 
1) Formularz oferty napisany zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ wraz ze 

wszystkimi załącznikami, o których mowa w pkt 2.                   
2) Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w załącznikach do SIWZ, tj. zał. nr 3 i 6 do SIWZ.  
3) Pełnomocnictwo (oryginał lub kserokopia potwierdzona przez notariusza) do podpisania 

oferty oraz innych dokumentów związanych z ofertą, o ile prawo do ich podpisywania nie 
wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą (np. zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej). 

4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikało 
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 
Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu 
i do zawarcia umowy. 

5) W przypadku posługiwania się przez Wykonawcę dla udokumentowania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu potencjałem (doświadczenie, zasoby, sytuacja 
finansowa) podmiotów trzecich Zamawiający może zażądać przedłożenia dokumentu 
potwierdzającego umocowanie osoby udostępniającej ten potencjał lub udzielającej 
pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotu trzeciego. 

6) Wymagane zgodnie z niniejszą SIWZ dokumenty, stanowiące oświadczenia, o których mowa 
w Rozporządzeniu, dotyczące Wykonawcy lub innych podmiotów, na których zdolnościach 
lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a PZP oraz dotyczące 
podwykonawców, składane są w oryginale. Pozostałe wymagane niniejszą SIWZ dokumenty, 
o których mowa w Rozporządzeniu, 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. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie 
pisemnej. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, o których 
mowa w punkcie poprzedzającym, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

8) Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca wskazuje w ofercie firmy 
podwykonawców (o ile dane podwykonawcy są znane Wykonawcy na etapie składania 
oferty). Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 2 PZP w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
1.2. Postać oferty. 

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 
3) Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza 

możliwości złożenia oferty w postaci elektronicznej. 
4) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
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5) Oferta i wszystkie jej załączniki powinny być napisane i wypełnione pismem maszynowym, 
komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny. 

6) Oferta musi być podpisana w wyznaczonych miejscach przez osobę uprawnioną do 
reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną 
w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej, albo przez 
upełnomocnionego przedstawiciela. 

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
podpisującej ofertę, w przeciwnym razie nie będą uwzględniane. 

8) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 Rozporządzenia, Zamawiający może żądać od 
Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i 
pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.  

9) Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, 
a wszystkie strony oferty połączone w sposób trwały, zabezpieczający ofertę przed 
zdekompletowaniem. 

10) Zastrzeżenie informacji przez Wykonawcę. 
Wykonawca ma prawo zastrzec tę część złożonej przez siebie oferty, która zawiera 
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacji zastrzeżonych nie ujawnia się, jeżeli 
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, 
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  Stosowne zastrzeżenie 
wraz z podaniem dokumentów, które nie mogą zostać ujawnione Wykonawca wydziela lub 
oznacza w wybrany przez siebie sposób. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa 
informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. nazwa i adres wykonawcy, 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofercie. 

11) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów 
oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane 
w trakcie niniejszego postępowania będą traktowane jako jawne bez zastrzeżeń.  

12) Opakowanie i oznakowanie ofert  
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 
(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

 
Oferta w postępowaniu pn.   

„Prowadzenie gospodarki smarowniczej instalacji i urządzeń pracujących w Zakładzie Termicznego 
Przekształcania Odpadów Komunalnych” 

nie otwierać przed godz. 10:30 w dniu 3 grudnia 2020 r. 
Nr nadany przez Zamawiającego MKUO ProNatura ZP/NO/59/20 

                        Na kopercie (paczce) oprócz opisu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania 
koperty (opakowania) lub z braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

2. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich [PLN]. Cena musi uwzględniać 
wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie 
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 
zamówienia.  
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2) Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. Wszystkie ceny netto określone 
przez Wykonawcę w ofercie nie będą podlegały zmianom. Ewentualne zmiany wynagrodzenia 
przewidziano w części XII SIWZ.  

3) Wykonawca, który nie podlega obowiązkowi podatkowemu w zakresie VAT na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej, poda cenę netto (bez VAT). Wykonawca, który ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poda cenę netto oraz brutto 
(zawierającą VAT).  

4) W przypadku Wykonawcy, który nie podlega obowiązkowi podatkowemu w zakresie VAT na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podał cenę netto (bez VAT), do ceny netto oferowanej przez 
takiego Wykonawcę, na etapie oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy podatek od 
towarów i usług zgodnie z art. 91. ust. 3a PZP. 

5) Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze 
umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 

6) Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w polskich złotych. 
7) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 
CZĘŚĆ V 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 
 

CZĘŚĆ  VI  
TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 

1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się                     
z Wykonawcami.  

1) Korespondencję w niniejszym postępowaniu Zamawiający i Wykonawcy przekazują wzajemnie                
w jednej z następujących form: pisemnej lub pocztą elektroniczną w języku polskim. Nie dotyczy 
to złożenia ani wycofania oferty oraz dokumentów, o których mowa w części III.3 SIWZ, które 
powinny zostać przedłożone w wymaganym terminie w formie pisemnej. 

2) Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania 
korespondencji przekazanej w formie poczty elektronicznej.  

3) Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do adresata przed 
upływem odpowiednich terminów. 

4) Korespondencję uważa się za wniesioną z chwilą, gdy dotarła ona do Zamawiającego  
w taki sposób, że mógł się on zapoznać z jej treścią i potwierdzić jej przyjęcie.  

5) Dane kontaktowe: 
tel.: (+48 52) 522 20 58 
e-mail: przetarg@pronatura.bydgoszcz.pl 
adres do korespondencji: 85-862 Bydgoszcz, ul. E. Petersona 22; 

6) Dla korespondencji Zamawiający podaje dni i godziny pracy: od poniedziałku do piątku (poza 
dniami ustawowo wolnymi od pracy) w godzinach od 7:30 do 15:30. 

2. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami: 

-      sprawy proceduralne 
Grzegorz Pieszczyński 
Patrycja Lingo 

- sprawy merytoryczne (dotyczące przedmiotu zamówienia i warunków realizacji)   
       Tomasz Gulczewski 
       Stanisław Zwierzyński 
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3. Opis sposobu udzielenia wyjaśnień. 
1) Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 
2) Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 

3) Treść zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający przekaże bez ujawniania źródeł 
zapytania wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ oraz umieści je na własnej stronie 
internetowej.  

4. Modyfikacja treści SIWZ 

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu 
do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację 
Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom którym Zamawiający przekazał 
niniejszą SIWZ oraz udostępni na własnej stronie internetowej.  

2) Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 
3) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert, kierując się zasadą określoną w art. 38 ust. 6 
PZP. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadamia wszystkich 
Wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ oraz udostępnia tę informację na własnej 
stronie internetowej.  

4) Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany  
w art. 38 ust. 4a PZP oraz, jeśli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert zgodnie 
z art.12a PZP. 

5. Zebranie Wykonawców 

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści niniejszej SIWZ. Zamawiający odpowie na pytania dotyczące treści SIWZ  
w sposób zgodny z art. 38 PZP z wyłączeniem zastosowania art. 38 ust. 3 PZP. 
 

6. Wizja lokalna 
Zamawiający wyznaczana przeprowadzenie wizji lokalnej dzień 25 listopada 2020r., godz. 1000 
zbiórka przy ul. Ernsta Petersona 22 w Bydgoszczy w recepcji Zakładu Termicznego Przekształcania 
Odpadów Komunalnych. Wskazanym jest by Wykonawcy, którzy zechcą wziąć udział w wizji, 
skontaktowali się wcześniej z Zamawiającym, podając dane osób, które w wizji będą uczestniczyć. 
Uczestnicy powinni zachować reżim sanitarny tj. posiadać maseczki ochronne.  
 
 

CZĘŚĆ VII 
INFORMACJA O SKŁADANIU  I OTWARCIU OFERT 

1. Miejsce i termin składania ofert 

1) Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. E. Petersona 22 do 
dnia 3 grudnia 2020 r. do godz. 10:00.  
UWAGA! Zamawiający pracuje w dni powszednie w godz. 7:30-15:30. Zamawiający nie 
ponosi odpowiedzialności za przekazanie oferty w godzinach innych aniżeli wskazane jako 
czas pracy Zamawiającego oraz w miejscu innym niż wyżej wskazane. 

2) Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania o zamówienie publiczne 
pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę do miejsca wskazanego w pkt. 1  
w wymaganym terminie. 

3) Zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu składania ofert są nieskuteczne. 



13 

 

4) Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić albo wycofać ofertę. 
Zmiana oferty jest jednoznaczna z wycofaniem uprzednio złożonej oferty. 

5) W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia 
Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu na 
wniesienie odwołania. 

2. Związanie ofertą. 

1) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2) Zamawiający może, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić 
się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, 
nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium, jeżeli 
było wymagane. 

3) Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy 
(Wykonawców), którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – nie dotyczy 

 
3. Miejsce i termin otwarcia ofert 

1) Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 grudnia 2020 r. o godz. 10:30 w biurze Zamawiającego 
w Bydgoszczy przy ul. E. Petersona 22. 

2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia.  

3) Podczas otwarcia ofert zostaną podane do wiadomości zebranych nazwy i adresy 
Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia 
okresu gwarancji, itp. zgodnie z wymogami art. 86 ust. 4 PZP. Powyższe informacje zostaną 
odnotowane w protokole postępowania przetargowego. Niezwłocznie po otwarciu ofert 
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 
5 PZP. 

4) Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający 
przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej.  

 

 
CZĘŚĆ VIII   

KRYTERIA WYBORU OFERT.  OCENA OFERT 

 
1. Kryteria wyboru ofert  
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów. 
 

lp. Kryterium Znaczenie procentowe  Maksymalna punktacja 

1. Cena (C) 100 % 100 punktów 

 
Oferowana cena – 100 % = 100 punktów 

 
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma 
wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:  
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Gdzie: 
Ci (C)  - liczba punktów dla Wykonawcy z tytułu kryterium cena oferty brutto 
Ci – cena zaoferowana przez Wykonawcę 
Cmin – najniższa cena wśród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 
Max (C) – 100 punktów 
 

UWAGA!  Brak w ofercie informacji, które stanowią przedmiot oceny będzie powodem odrzucenia 
oferty. 
Stosownie do art. 91 ust. 4 PZP, jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na 
to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, 
zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
 
Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane  
w złożonych ofertach. 
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zostały złożone oferty 
dodatkowe w takiej samej cenie. 
 
2. Sposób oceny ofert. 

Na posiedzeniu niejawnym, z zastrzeżeniem ust. 4,  Zamawiający oceni spełnianie przez 
Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz dokona zbadania ofert pod względem 
przyjętych w SIWZ wymagań.  
Spośród ofert nie odrzuconych Zamawiający dokona oceny ofert i wybierze ofertę 
najkorzystniejszą.  
 

3. Poprawienie oczywistych omyłek w treści oferty. 
1) Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ pod warunkiem, że nie powodują 

one istotnych zmian w treści oferty. 
2) O poprawieniu ww. omyłek Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego 

oferta została poprawiona. 
3) W przypadku, gdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie wyrazi 

zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w Cz. VIII ust. 3 pkt. 1c) SIWZ Zamawiający taką 
ofertę odrzuci. 

 
4. Ocena ofert a badanie warunków udziału w postępowaniu (art. 24aa PZP) 

Zamawiający może dokonać w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadać, czy 
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa powyżej, uchyla się 
od zawarcia umowy lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jest 
wymagane), Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w 
postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

CZĘŚĆ IX 
ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY ZWIĄZANE Z UMOWĄ W SPRAWIE  

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ REALIZACJA ZAMÓWIENIA 

1. Wzór umowy, w tym informacje odnośnie możliwości dokonywania jej zmian, zawarte są                                
w załączniku nr 5 do SIWZ. 

2. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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CZĘŚĆ X 
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  

PO WYBORZE OFERTY 

1. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy 
złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania                   
i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 

2. Informacje, o których mowa w pkt. 1 zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego 
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, powiadomiony zostanie o terminie i miejscu 
zawarcia umowy. 

4. Jeżeli Wykonawca, który wygrał przetarg, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający nie powtarza 
przetargu, lecz wybiera najkorzystniejszą (kolejną z najwyższą liczbą punktów)  spośród 
pozostałych ofert – bez przeprowadzania ponownej analizy, chyba że zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania określone w art. 93 ust. 1 PZP. Do wykonawcy, który złożył ofertę,                 
o której mowa powyżej, postanowienia części III pkt. 3 ppkt. 5 niniejszej SIWZ stosuje się 
odpowiednio (art. 24aa ust. 2 PZP). 

 
CZĘŚĆ  XI 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH W TOKU  
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI PZP. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 
żądanie oraz wskazywać okoliczności prawne i faktyczne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego 
przez wykonawcę, wnoszone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, oraz dalsze pisma w sprawie wnoszone w tej postaci przekazuje się na 
elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby. 

5. Terminy na wniesienie odwołania określone zostały w art. 182 PZP. 

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają przepisy Rozdziału VI PZP. 

7. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. 

8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO do sądu okręgowego właściwego dla siedziby 
Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej 
odpis przeciwnikowi. 
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CZĘŚĆ XII 

ZMIANY ZAWARTEJ UMOWY 

Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: 

1. zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT- zmiana wysokości przysługującego Wykonawcy 

wynagrodzenia odpowiednio do zmiany stawki tego podatku 

2. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty 

wykonania Zamówienia przez Wykonawcę – w takim wypadku zmiana wynagrodzenia nastąpi 

proporcjonalnie do wykazanego przez Wykonawcę zakresu wpływu wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej na koszt wykonania 

zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże zatrudnianie pracowników wyłącznie przy realizacji 

przedmiotu zamówienia w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę, 

otrzymujących minimalne wynagrodzenie lub na podstawie innej umowy, otrzymujących 

wynagrodzenie w wysokości minimalnej stawki godzinowej; 

3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiana ta będzie 

miała wpływ na koszty wykonania Zamówienia przez Wykonawcę; 

4. zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli 

zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania Zamówienia przez Wykonawcę 

5. zaistnienia zdarzenia o charakterze siły wyższej uniemożliwiających wykonywanie zamówienia. 

Strony, na mocy pisemnego aneksu przedłużą termin realizacji zamówienia o czas niezbędny do 

zakończenia wykonywania jego przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres 

trwania tych okoliczności. 

 
 W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 1 Wykonawca lub Zamawiający składa 

pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur 

wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. 

Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie 

kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.  

 

W przypadku gdy przepisy zmieniające stawkę VAT będą mieć zastosowanie do płatności wynikających 

z umowy o zamówienie publiczne, Strony są zobowiązane do niezwłocznego zaakceptowania 

powyższego wniosku i zmiany umowy w odpowiednim zakresie poprzez podpisanie aneksu do umowy. 

 
 W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 2) Wykonawca składa pisemny wniosek 

o zmianę umowy o zmówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po 

wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub 

minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać  wyczerpujące uzasadnienie faktyczne 

i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, 

w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą 

podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę 

lub minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje ceny ofertowej, w szczególności zobowiązany będzie 

wykazać fakt zatrudniania przy realizacji umowy osób, których wynagrodzenie jest niższe niż nowo 

ustalone minimalne wynagrodzenie za pracę lub minimalna stawka godzinowa. Wniosek powinien 
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obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia które wykonawca obowiązkowo ponosi 

w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej. Nie będą 

akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzenia pracowników Wykonawcy, które nie 

są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub 

minimalnej stawki godzinowej.  

  W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 3) lub 4) Wykonawca składa pisemny 

wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur 

wystawionych po zmianie zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom 

zdrowotnym lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo zmiany 

zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien 

zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany 

wykazać związek pomiędzy wnioskowana kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem 

zmiany zasad, o których mowa w pkt 3) lub 4), na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien 

obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo 

ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w pkt 3) lub 4). 

 
            W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 5) Wykonawca składa pisemny wniosek 

o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie przedłużenia terminu realizacji lub innej zmiany 

odpowiedniej do wpływu siły wyższej, wskazując na okoliczności uniemożliwiające realizację 

zamówienia w terminie umownym oraz okres trwania tych okoliczności. 

  Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa wyżej wyznacza datę podpisania 

aneksu do umowy. 

 Zmiana umowy skutkuje odpowiednią zmianą w zakresie wysokości wynagrodzenia jedynie 

w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy i wejściu w życie zmienionych 

przepisów, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi później. 

 Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa na koszty wykonania zamówienia należy 

do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego. 

 

CZĘŚĆ XIII 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH 

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

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

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

Zamawiający informuje, że:  

1) administratorem danych osobowych przekazanych mu w związku z prowadzonym 

postepowaniem (w tym w treści ofert, załączników do nich, dokumentów przedłożonych na 

żądanie Zamawiającego, wyjaśnień i uzupełnień złożonych do ofert, uzupełnień, zawartych 

umów, wniesionych środków ochrony prawnej itp.) jest Międzygminny Kompleks 

Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o., 85-862 Bydgoszcz, ul. E. Petersona 22; 

2) pracownikiem właściwym ds. ochrony danych osobowych w Międzygminnym Kompleksie 

Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. jest osoba dostępna pod adresem: 

arnold.partner@gmail.com 
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3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Prowadzenie 

gospodarki smarowniczej instalacji i urządzeń pracujących w Zakładzie Termicznego 

Przekształcania Odpadów Komunalnych”, nr ref. sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/59/20, 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3, ust. 3 a i 3b ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze 

zm.), dalej „ustawa Pzp” oraz ewentualnie organy rozpatrujące środki ochrony prawnej 

wniesione w toku postępowania i uczestnicy postępowań wywołanych ich wniesieniem;    

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

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

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

w odpowiednim zakresie- okres rękojmi i gwarancji a także okres czasu do chwili przedawnienia 

roszczeń związanych z realizacją umowy 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

10) Zgodnie z art. 8a ust. 2-4: 

a) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której 

dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, 

w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

lub konkursu. 

b) Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO nie może skutkować 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimzygm
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c) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania 

danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu; 

11) w myśl art. 96 ust. 3a i 3b PZP zasada jawności, o której mowa w art. 96 ust. 3 PZP, ma 

zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 

ust. 1 RODO zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 8 ust. 3-5, stosuje się 

odpowiednio. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy 

wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie 

przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, 

zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, 

chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 

12) zgodnie z art. art. 97 

a) ust. 1a  PZP w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, 

której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu 

sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; 1b. 

b) ust. 1b Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO nie może naruszać integralności protokołu 

oraz jego załączników. 

2. W odniesieniu do danych osobowych przekazywanych Zamawiającemu a nie dotyczących 

bezpośrednio Wykonawcy (np. danych osobowych jego pracowników, reprezentantów, 

współpracowników , podwykonawców, osób, którymi posługuje się przy realizacji zamówienia, 

osób, które udostępniają mu zasoby na potrzeby udziału w postępowaniu itp.) Wykonawca 

zobowiązany jest do dopełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 lub 14 

RODO, w tym do przekazania im informacji odnośnie administrowania ich danymi przez 

Zamawiającego oraz do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o ich dopełnieniu według wzoru 

określonego w załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ, pod rygorem odpowiedzialności 

odszkodowawczej wobec Zamawiającego. 

  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimzygm
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CZĘŚĆ XIV 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Sprawy nieuregulowane SIWZ. 

 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy PZP oraz 
obowiązujące przepisy wykonawcze. 

2.  Załącznikami do SIWZ są następujące wzory i dokumenty: 

1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 wraz z załącznikami 

2. Formularz oferty – załącznik nr 2  

3. 
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia / spełnieniu warunków udziału                           
w postępowaniu - załącznik nr 3  

4. Wykaz usług– załącznik nr 4 

5.  Wzór umowy – załącznik nr 5 

6. 
 Wzór oświadczenia Wykonawcy odnośnie wypełnienia obowiązku informacyjnego                          
z zakresu art. 13 i 14 RODO – załącznik nr 6 
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Załącznik nr 1   

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Zorganizowanie i realizacja usługi gospodarki smarowniczej maszyn i urządzeń na podstawie wizji 

lokalnej i inwentaryzacji punktów smarowniczych. Wykonawca odpowiada za gospodarkę olejową                          

i smarowniczą wszystkich tego wymagających urządzeń w ZTPOK za wyjątkiem turbozespołu, 

suwnic i układu produkcji sprężonego powietrza (ATLAS i KAESER). Dokumentacji dołączonej do 

postępowania nie należy traktować jako zbioru zamkniętego. Na żądanie Wykonawcy Zamawiający 

dostarczy informacji uzupełniających, niezbędnych do prawidłowego prowadzenia serwisu. 

2. Uruchomienie oprogramowania Wykonawcy do zarządzania gospodarką smarowniczą 

umożliwiającego:  

2.1. Generowanie planów i harmonogramów czynności smarowniczych. 

2.2. Śledzenie przez Zamawiającego zaawansowania realizacji harmonogramów. 

2.3. Generowanie z co najmniej 14-to dniowym wyprzedzeniem zapotrzebowania na środki 

smarne, filtry itp. 

3. Wykonywanie czynności smarowniczych zgodnie z utworzonymi planami i harmonogramami, a w 

szczególności: 

3.1. Planowe kontrolowanie i  uzupełnianie poziomu oraz okresowe wymiany oleju w maszynach 

i urządzeniach. 

3.2. Planowe smarowanie maszyn i urządzeń. 

3.3. Wymiana wkładów filtracyjnych. 

3.4. Bieżące zbieranie odpadów z gospodarki smarowniczej oraz przekazywanie ich do utylizacji – 

Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa. 

3.5. Czyszczenie i płukanie instalacji olejowych oraz innych elementów urządzeń przy wymianach 

oraz remontach planowych jeżeli jest to wymagane. 

4. Zamawiający będzie dostarczał środki smarne i filtracyjne zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym 

przez Wykonawcę. 

5. Wykonawca oddeleguje swoich pracowników do prowadzenia gospodarki smarowniczej na 

obiektach Zamawiającego wyposażając ich w niezbędne urządzenia takie jak smarownice, pompy 

do przetłaczania oleju, klucze do demontażu filtrów itp. Wszyscy pracownicy delegowani do pracy 

w ZTPOK muszą posiadać uprawnienia energetyczne grupy II w zakresie eksploatacji. 

6. Wykonawca musi posiadać certyfikowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i BHP. 

 

 

 

Załączniki: 

1. Harmonogram okresowej konserwacji 

2. Wykaz zalecanych smarów 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
 
 
 
 
                  pieczęć Wykonawcy 

 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
 

 
1. Dane Wykonawcy: 
 

Nazwa:   ................................................................................................................ 

Siedziba i adres:  ................................................................................................... 

Numer telefonu ……………………………      

Numer REGON ………………………………… Numer NIP …………………………................... 

Adres poczty elektronicznej……………………………………………………………………………… 

 
 
 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na 
Prowadzenie gospodarki smarowniczej instalacji i urządzeń pracujących                                                      

w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych 
MKUO ProNatura ZP/NO/59/20 

 
 
 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia polegającego na prowadzeniu gospodarki 

smarowniczej instalacji i urządzeń pracujących w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów 

Komunalnych, w terminie, zakresie i na warunkach określonych w SIWZ wraz z załącznikami, w tym 

umowy.  

 

 

1. Wartość oferty brutto: ………..………. PLN 

       (słownie: …………………..……………….PLN) 

 

 

Nadto: 

1. Oświadczam(y), że zapoznałem/zapoznaliśmy się oraz uzyskałem/uzyskaliśmy na własną 
odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie istotne informacje o warunkach, w których będzie realizowany 
przedmiot zamówienia i uwzględniłem/uwzględniliśmy je w kalkulacji ceny oferty. 

2. Oświadczam(y), że zapoznałem/zapoznaliśmy się z SIWZ wraz z załącznikami oraz wyjaśnieniami                       
i modyfikacjami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznaję/uznajemy się za związanych 
określonymi w niej zapisami. 

3. Zapoznałem/Zapoznaliśmy się z załączonym wzorem Umowy i zobowiązuję(my) się w przypadku 
wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy z pełnym uwzględnieniem warunków w nich 
określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Wyrażamy zgodę na dokonanie zapłaty należności przelewem w terminie 30 dni od daty 
dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur VAT. 
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5. * W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 
1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej PZP) powołujemy się na zasoby poniższych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 PZP: 

a) Nazwa i adres podmiotu……………………………………………………………. 

dotyczy spełniania warunku udziału, o którym mowa w części III ust. 1 pkt 1.2 ppkt 2 siwz,  

b) Nazwa i adres podmiotu……………………………………………………………. 

dotyczy spełniania warunków udziału, o którym mowa w części III ust. 1 pkt 1.2 ppkt 3 siwz.  

6.  Zamówienie wykonam(y) *samodzielnie/*część zamówienia (określić zakres): 
.............................................………………………………………………………..…. zamierzam(y) powierzyć 
podwykonawcom ………………………………………………………..(proszę wskazać podwykonawców, jeżeli są 
już Wykonawcy znani).  

7. Do realizacji czynności, o których mowa w części I ust. 9 SIWZ zobowiązujemy się skierować 
wyłącznie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od dnia składania 
ofert. 

9. Jesteśmy mikro/małym/ średnim przedsiębiorcą *,**  

10. Pochodzimy z innego państwa członkowskiego: *tak/ *nie.  

11. Pochodzimy z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: *tak/ *nie.  

12. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wskazane 
poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą 
być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania: 

 

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 
Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) 

Od do 

 
 

   

 
 

   

 

Załączniki do oferty stanowią:  

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu/ braku podstaw do wykluczenia, 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,  

2) * pełnomocnictwo, 

3) oświadczenie RODO- według załącznika nr 6 do SIWZ.  

 

 

 

............................, dnia .....................                                   ………………………………………………………………… 
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 



24 

 

* niepotrzebne skreślić    

** w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2019.1292 t.j. z dnia 
2019.07.12) 

Załącznik nr 3  

 
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA / I SPEŁNIENIA WARUNKÓW                      

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU1 
Załącznik nr 2 do oferty 

 

Przystępując do postępowania na „Prowadzenie gospodarki smarowniczej instalacji i urządzeń 
pracujących w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych” 

MKUO ProNatura ZP/NO/59/20 

działając w imieniu Wykonawcy: 
 
 
 

(podać nazwę i adres Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

Oświadczam, że na dzień składania ofert  nie podlegam wykluczeniu z postępowania i spełniam 
warunki udziału w postępowaniu. 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP 
wykluczy:  
1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 

zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw 
wykluczenia;  

2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, 

art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t. jedn. Dz. U. z 
2019r., poz.1950 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 
(t. jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 1133 ze zm.),  

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 
r. – Kodeks karny,  

c)  skarbowe,  
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r., poz. 769);  

3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo- akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 
w pkt 2;  

4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 
warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest 
w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;  

 
1 Przedmiotowe oświadczenie należy załączyć do oferty.  
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6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7.  wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub  
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia;  

8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane  
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;  

9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający 
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  

10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się  
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.  358 
ze zm.); 

11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się  
o zamówienia publiczne;  

12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia                    
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2020.1076 t.j. z dnia                        
2020.06.22 .), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Ponadto zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy w sytuacjach wskazanych                
w SIWZ spośród następujących:  
      - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 
maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t. jedn. Dz. U. z 2020r., poz.  814 ze zm.) lub którego 
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w 
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.2020.1228 t.j. 
z dnia 2020.07.10 .);  

Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać również warunki udziału  
w postępowaniu dotyczące:  

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów.  

     Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie. 
2) zdolności technicznej lub zawodowej. 

Na potwierdzenie spełniania ww. warunku Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi 
wykazać się wykonaniem minimum 3 usług w zakresie prowadzenia gospodarki smarowniczej 
urządzeń wchodzących w skład instalacji przemysłowych, o łącznej wartości 400 000,00 zł                        
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie. 
W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę Zamawiający wymaga, aby co najmniej 
jeden Wykonawca wykazał się doświadczeniem w okresie wyżej wskazanym w zakresie 
wykonania usług polegających na prowadzeniu gospodarki smarowniczej, o łącznej wartości                  
400 000,00 zł. 
Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia oraz dokumentów. 
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3) sytuacji ekonomicznej i finansowej (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, muszą oni łącznie spełniać wskazane 
warunki.) 
W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawca ubiegający się o niniejsze 
zamówienie, musi wykazać się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej                   
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w której suma 
gwarancyjna wynosi co najmniej 150 000,00 zł. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić trwałość 
ubezpieczenia przez cały okres związania umową. 
Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonych dokumentów. 
 

*OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:  
Oświadczam/y, że w stosunku do następującego podmiotu/ów, na którego/ których zasoby 

powołuję/powołujemy się w niniejszym postępowaniu, tj. (podać pełną nazwę lub imię i nazwisko oraz adres, 
NIP, PESEL 

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

nie zachodzą podstawy do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

       *OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY:  
Oświadczam/y, że w stosunku do następujących podmiotów które wskazuję/wskazujemy jako 

podwykonawców w niniejszym postępowaniu , tj. (podać pełną nazwę lub imię i nazwisko oraz adres, NIP, 
PESEL 

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

nie zachodzą podstawy do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

 

 
 
 

………………………………………………………………...  
pieczęć Wykonawcy 

 

 
 
 

..............................................................................        
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy 
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Załącznik nr 4  

 

 

 
 
 
 
nazwa wykonawcy/nazwy wykonawców 

 

Zdolność techniczna i zawodowa  
Wykonawcy2 

(wykaz zrealizowanych usług) 

 
Dot.  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Prowadzenie gospodarki smarowniczej instalacji                         
i urządzeń pracujących w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych” 

MKUO ProNatura ZP/NO/59/20 
 
 

w imieniu Wykonawcy   

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

przedkładam wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania opisanego przez 
Zamawiającego warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej 

 

Lp. Nazwa Wykonawcy  
Nazwa i adres (telefon) 

Zamawiającego 

Opis zamówienia/informacje 
potwierdzające spełnianie warunku 

opisanego w SIWZ, 
w tym wartość usług brutto 

Termin realizacji 
usług 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Do wykazu załączono dokumenty potwierdzające, że wskazane usługi zostały wykonane należycie.  

 
 

 

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

miejscowość i data         podpis osób/osoby uprawnionej 

 
2 Wykaz składa na żądanie Zamawiającego tylko Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.                    
Nie należy załączać do oferty.  
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Załącznik nr 5  

Umowa MKUO ProNatura ZP/NO/…./20 – wzór 

 

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

Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów  ProNatura Sp. z o.o.  z siedzibą przy           

ul. E. Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy 

w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000296965; o wysokości kapitału 

zakładowego 29.423.000,00 zł wniesiony w całości, NIP  953-25-59-741, REGON 340378577,                          

BDO 000010322; 

reprezentowaną przez:   

………………………………… - ………………………………………. 

 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

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

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

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

reprezentowanym przez: 

………………………………… - ………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

zwanymi łącznie „Stronami”, 

o następującej treści: 

 

Reprezentanci Stron oświadczają, że są w pełni uprawnieni do zawarcia niniejszej umowy, oraz że ich 

umocowania nie wygasły ani nie zostały ograniczone. 

 

Mając na uwadze fakt, że Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy 

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

dalej PZP na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ………………… 2020 roku została zawarta umowa 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie na zlecenie Zamawiającego usług w zakresie prowadzenia 

gospodarki smarowniczej na urządzeniach zainstalowanych w obiektach Zakładu Termicznego 

Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK) przy ul. Ernsta Petersona 22 w Bydgoszczy. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymogi oraz warunki dotyczące jego realizacji zawiera 

załącznik 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”. 

3. Wykonawca, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest zapewnić 

konieczny sprzęt i urządzenia oraz wyposażenie pracowników, w tym środki bhp wymagane 

przepisami prawa.  

§ 2 

1. Usługi, określone w § 1, realizowane będą na terenie ZTPOK w Bydgoszczy przy ul. E. Petersona 22, 

przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.  

2. Szczegółowy zakres prac oraz obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu 

zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia z dnia 
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………………. oraz ofercie Wykonawcy z dnia …………….. stanowiących integralną część umowy                             

i obejmuje w szczególności: 

1) Zorganizowanie usługi gospodarki smarowniczej maszyn i urządzeń na podstawie wyników 

odbytej w terminie 1 dnia od dnia zawarcia niniejszy Umowy wizji lokalnej w miejscu 

prowadzenia prac i dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego, której zakres wskaże 

Wykonawca, obejmującej w szczególności dokumentację techniczno- ruchową urządzeń 

zainstalowanych u Zamawiającego; 

2) Uruchomienie oprogramowania Wykonawcy do zarządzania gospodarką smarowniczą 

umożliwiającego:  

a) Generowanie planów i harmonogramów czynności smarowniczych każdorazowo na 

okres roku kalendarzowego z jedno miesięcznym wyprzedzeniem. 

b) Śledzenie przez Zamawiającego zaawansowania realizacji harmonogramów. 

c) Generowanie z co najmniej 14-to dniowym wyprzedzeniem zapotrzebowania na środki 

smarne, filtry itp. 

3) Wykonywanie czynności smarowniczych zgodnie z utworzonymi planami i harmonogramami a 

w szczególności: 

a) Planowe kontrolowanie i  uzupełnianie poziomu oraz okresowe wymiany oleju w 

maszynach i urządzeniach. 

b) Planowe smarowanie maszyn i urządzeń 

c) Wymiana wkładów filtracyjnych. 

d) Bieżące zbieranie odpadów z gospodarki smarowniczej oraz przekazywanie ich do 

utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Czyszczenie i płukanie instalacji olejowych oraz innych elementów urządzeń przy 

wymianach oraz remontach planowych jeżeli jest to wymagane. 

1. Wykonawca odpowiada za gospodarkę olejową i smarowniczą wszystkich tego wymagających 

urządzeń w ZTPOK za wyjątkiem turbozespołu, suwnic i układu produkcji sprężonego powietrza 

(ATLAS i KAESER). 

2. Środki smarownicze i filtracyjne niezbędne do wykonania prac zapewni Zamawiający po 

wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Wykonawcę. Wykonawca oddeleguje swoich 

pracowników do prowadzenia gospodarki smarowniczej na obiektach Zamawiającego wyposażając 

ich w niezbędne urządzenia takie jak smarownice, pompy do przetłaczania oleju, klucze do 

demontażu filtrów itp. 

3. Wykonawca zgłosi zapotrzebowanie na  niezbędne do wykonania prac środki w terminie nie 

krótszym niż 14 dni od terminu zaplanowanych prac. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji prac, w szczególności istniejącymi 

urządzeniami, ciągami technologicznymi i nie wnosi do nich zastrzeżeń. 

5. Wszelkie prace konserwacyjne będą przeprowadzone przez osoby posiadające stosowne 

uprawnienia. Przed przystąpieniem do realizacji prac, nie później niż w terminie 20 dni od dnia 

zawarcia niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do 

akceptacji sporządzony przez siebie plan gospodarki smarowniczej stanowiący podstawę do 

wykonywania prac smarowniczych uzgodniony wcześniej z Zamawiającym, stanowiących przedmiot 

zamówienia niniejszej umowy, a w razie zgłoszenia do niego zastrzeżeń- wprowadzić poprawki 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia uwag. 

6. Sporządzony harmonogram Wykonawca każdorazowo uzgodni pisemnie z Zamawiającym. 

Wykonawca przekaże projekt harmonogramu prac wykonany w konsultacji z Zamawiającym do 

zatwierdzenia przez Zamawiającego w ciągu 2 tygodni od dnia podpisania umowy. W przypadku 
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konieczności naniesienia zmian do projektu Zamawiający przekaże projekt z uwagami do 

Wykonawcy, który naniesie zmiany w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania uwag od 

Zamawiającego. 

7. Każdorazowe wykonanie poszczególnych czynności zgodnie z harmonogramem realizacji 

przedmiotu zamówienia będzie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym 

obustronnie przez wskazanych przedstawicieli stron po każdej wykonanej pracy smarowniczej. Za 

datę wykonania prac przewidzianych harmonogramem uważa się podpisanie protokołu bez 

zastrzeżeń. 

8. Nadzór nad pracami prowadzą: 

- ze strony Zamawiającego: ………………….., adres email: …………………………., tel. …………………………….., 

- ze strony Wykonawcy: ……………………….., adres email: …………………………., tel. …………………………….., 

Wskazani przedstawiciele Stron upoważnieni są do podpisania protokołu  przekazania  miejsca 

wykonania prac i protokołów odbioru prac. 

§ 3 

1. Jeżeli przy realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca będzie posługiwał się innymi podmiotami              

(w tym podwykonawcami lub przewoźnikami), ponosi odpowiedzialność za ich działania                                 

i zaniechania, jak za działania i zaniechania własne. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie licencje i uprawnienia wymagane do wykonywania 

oferowanych przez siebie usług , a osoby realizujące poszczególne prace w jego imieniu posiadają 

odpowiednie wymagane uprawnienia oraz że stan ten będzie utrzymywał przez cały okres 

obowiązywania umowy. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wybór właściwych materiałów, sprzętu oraz techniki 

wykonania Przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zrealizowane prace. Zamawiający może 

wykonywać uprawnienia z rękojmi na podstawie przepisów ogólnych, niezależnie od uprawnień  z 

tytułu gwarancji jakości. 

5. Okres gwarancji  jest równy okresowi czasu przewidzianemu w harmonogramie planowanej 

konserwacji dla danego urządzenia i jest liczony od momentu wykonania ostatniej konserwacji. 

6. W razie stwierdzenia usterek, awarii urządzeń podlegających gwarancji konserwacji lub naprawom 

przez Usługodawcę lub innych wadliwości przeprowadzonych czynności konserwacyjnych, 

Usługodawca usunie stwierdzone usterki lub awarie niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni 

od dnia zawiadomienia go o tym fakcie przez Zamawiającego (pisemnie lub mailowo). Wykonanie 

prac z rękojmi lub gwarancji zostanie potwierdzone protokołem zdawczo- odbiorczym, podpisanym 

przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron. 

7. W przypadku nienależytego wykonywania zobowiązań z tytułu gwarancji  lub rękojmi Zamawiający 

uprawniony jest, niezależnie od uprawnienia do  naliczenia kar umownych, do usunięcia usterek we 

własnym zakresie na koszt Wykonawcy. 

8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie jej terminu, jeżeli wada 

lub usterka ujawniła się przed upływem gwarancji.  

 

§ 4 

1. Zamawiający stworzy niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające dostęp                                            

pracownikom  Wykonawcy do pomieszczeń Zamawiającego, w zakresie niezbędnym do wykonania 

niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zapewni bezpieczeństwo wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie 

wykonywania prac zgodnie z właściwymi przepisami BHP, w tym obowiązującymi u Zamawiającego. 

mailto:s.zwierzynski@pronatura.bydgoszcz.pl#_blank
mailto:s.zwierzynski@pronatura.bydgoszcz.pl#_blank
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3. Usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy zostaną wykonane z uwzględnieniem 

obowiązujących w ZTPOK instrukcji i wewnętrznych aktów regulacyjnych. Wyżej wskazane 

instrukcje udostępni Zamawiający. Wykonawca w ciągu 5 dni od zawarcia umowy przekaże 

Zamawiającemu wykaz wszystkich osób, które niezależnie od podstawy zatrudnienia zgodnie z 

planem będą realizowały przedmiot umowy na terenie ZTPOK. Wykaz ten Wykonawca aktualizuje 

na bieżąco za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamawiający przeprowadzi wymagane 

wewnętrznymi procedurami szkolenie bhp w zakresie niezbędnym ze względu na rodzaj zleconych 

usług. Pracownik Zamawiającego odpowiedzialny za zachowanie zasad BHP przekaże Wykonawcy 

stosowne informacje oraz ewentualne dokumenty dotyczące zasad BHP obowiązujących  w miejscu 

realizacji prac. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędny zasób techniczny, osobowy, doświadczenie oraz 

kwalifikacje, a także wymagane przepisami prawa uprawnienia/zgody właściwych organów 

niezbędne do realizacji umowy, gwarantujące należyte wykonanie  jej przedmiotu. 

5. Wykonawca zapewnienia, że użytkowany sprzęt (urządzenia, maszyny, narzędzia) oraz wyposażenie 

pracowników, w tym środki bhp będą spełniały obowiązujące wymagania w zakresie BHP 

wymagane przepisami prawa w stopniu niezbędnym dla realizacji umowy.  

6. Wykonawca oświadcza, iż osoby lub pracownicy wykonujący usługi posiadają aktualne badania 

lekarskie dopuszczające do wykonywania prac uwzględniających zagrożenia dla danego rodzaju 

prac/stanowiska oraz że posiadają wymagane uprawnienia i przeszkolenia niezbędne do 

wykonywania prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy. Na żądanie Zamawiającego 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie wyżej wskazanych dokumentów dotyczących osób 

realizujących usługi.  

7. W przypadku zmiany osoby/osób wykonujących prace Wykonawca każdorazowo poinformuje                        

o tym  z jednodniowym wyprzedzeniem, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

przedstawiciela Zamawiającego, a osoby te zostaną dopuszczone do wykonywania usług po 

uprzednim przeszkoleniu w zakresie bhp Zamawiającego zgodnie z postanowieniami ust. 3.  

8. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość i terminowość wykonanych prac. 

9. Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać osoby realizujące czynności polegające na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy na 

podstawie umowy o pracę. Czynności, przy których Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać 

pracowników na powyższych warunkach, zostały wskazane w części I ust. 9 SIWZ.  

10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy 

zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących 

czynności, o których mowa w ust. 9.   

11. Wykonawca w terminie 7 dni przed przystąpieniem do prac  przedłoży Zamawiającemu wykaz osób 

skierowanych do realizacji zamówienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców w zakresie 

opisanym w ust. 9, ze wskazaniem ich imion, nazwisk, rodzaju umowy o pracę, wymiaru etatu oraz 

okresu zatrudnienia. Wykaz ten będzie podlegaj aktualizacji w razie zaistnienia takiej konieczności. 

12. Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę ̨

wymagania wskazanego w ust. 9, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji 

Pracy lub poprzez zażądanie przedłożenia do wglądu dokumentów potwierdzających zatrudnienie 

ww. osób na umowę o pracę. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest ma każde żądanie 

Zamawiającego do przedłożenia kopii umów o pracę zawartych z osobami wymienionymi w 

wykazie, o którym mowa w ust. 11, (zanonimizowanych co do danych innych, aniżeli imię i 

nazwisko pracownika, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu i okres zatrudnienia).  
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13. W przypadku, gdy wynik kontroli wykaże brak zatrudnienia ww. osób na umowę ̨ o pracę 

Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości określonej w § 11 niniejszej Umowy.  

 

 

§ 5 

1. Kwota ryczałtowego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy ogółem nie może 

przekroczyć łącznie wartości ___ zł (słownie: ___)- wartość brutto przedmiotu umowy. 

Wynagrodzenie Wykonawcy wynosi miesięcznie  netto –___ zł (słownie:___) brutto ___ zł 

(słownie:___) 

2. Zamawiający będzie płacił Wykonawcy za wykonanie prac objętych zamówieniem 

wynagrodzenie miesięcznie, z dołu, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

Faktura powinna zawierać wskazanie numeru umowy, której dotyczy. Wynagrodzenie za 

wykonanie przedmiotu umowy wynika z oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik do niniejszej 

umowy i jej integralną część. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę 

w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia na adres Zamawiającego wskazany w niniejszej Umowie, 

na numer rachunku bankowego Wykonawcy umieszczony na fakturze VAT. Zamawiający 

pokrywa koszty obsługi bankowej przelewu  w banku Zamawiającego. Zamawiający nie będzie 

pokrywał kosztów obsługi bankowej przelewu płatności w związku z obsługą wpłaty na rachunku 

w banku Wykonawcy, jeśli wystąpią. 

4. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT będzie każdorazowo 

rachunkiem zgłoszonym właściwym organom podatkowym i ujętym w wykazie podatników VAT, 

o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, prowadzonym przez Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista podatników VAT). W przypadku zmiany 

powyższego stanu rzeczy lub nieprawdziwości oświadczenia jak w zdaniu poprzedzającym 

Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty na rachunek bankowy zawarty 

w przedmiotowym wykazie co stanowić będzie o należytym wykonaniu Umowy, a w przypadku, 

w  którym przedmiotowy wykaz nie będzie zawierał numeru rachunku Wykonawcy- wstrzymania 

się z płatnością do czasu jego ujawnienia i nie będzie uważany za pozostającego w opóźnieniu. 

5. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

6. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i jeżeli niniejsza Umowa nie stanowi inaczej 

obejmuje wszelkie wydatki Wykonawcy, związane z jej realizacją, w tym koszty zużytych 

materiałów, narzędzi, urządzeń, robocizny etc. 

7. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji, z zastrzeżeniem postanowień § 13.  

8. Wykonawca oświadcza, że z uwagi na zatrudnianie przez niego pracowników oraz zawieranie 

przez niego umów ze zleceniobiorcami  nie jest “przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi” 

w rozumieniu przepisu art. 1 pkt 1b) ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę (t. jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 847, dalej MinWynagr.Ust). Tym samym w zakresie 

wynagrodzenia Wykonawcy nie znajduje zastosowania MinWynagr.Ust. Wykonawca niezwłocznie 

powiadomi Zamawiającego o zmianach w powyższym zakresie3.  

9. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 6 w zw. 

z art. 4 pkt 5 a contrario ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2020r., poz. 935 ze zm.) w związku z art. 

2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje 

 
3 Dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.  
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pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 

Nr 187, str. 1) a contrario. 

§ 6 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać na własny koszt wszystkie wymagane przez obowiązujące 

przepisy zezwolenia, zgody, opinie, uzgodnienia itp. oraz dopełnić w imieniu Zamawiającego 

wszystkich wymogów formalnych związanych z realizacją niniejszej umowy, w tym- ewentualnych 

zgłoszeń do właściwych organów. Jeżeli konieczne będzie w tym celu uzyskanie pełnomocnictwa od 

Zamawiającego- Wykonawca winien zwrócić się o jego udzielenie pisemnie lub mailowo. Ponadto 

wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu na jego żądanie wszelkie wymagane 

przepisami prawa atesty, certyfikaty, dopuszczenia itp. dla materiałów i urządzeń użytych do realizacji 

prac. 

§ 7 

Zamawiający zapewni Wykonawcy na czas realizacji przedmiotu umowy możliwość korzystania ze 

źródeł energii elektrycznej i wody u Zamawiającego oraz udostępni miejsce do ustawienia kontenera 

magazynowo- socjalnego z możliwością przyłączenia mediów. 

 

§ 8 

Zamawiający zapewnia ochronę miejsca realizacji prac po zakończeniu każdego dnia  pracy przez 

pracowników Wykonawcy. W trakcie pracy ochronę zapewnia Wykonawca. 

 

§ 9 

Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: 

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją postępowania, obowiązującymi 

przepisami i normami technicznymi, w terminach wynikających z zatwierdzonego przez 

Zamawiającego harmonogramu  

2) zorganizowania na własny koszt zaplecza prac, a w szczególności wyposażenia zaplecza zgodnie 

z potrzebami prowadzonych prac,  

3) utrzymywania w miejscu prowadzenia prac i jego otoczeniu czystości i porządku, 

4) zapewnienia ochrony przeciwpożarowej i BHP oraz prowadzenia prac zgodnie z zasadami BHP 

oraz przepisów przeciwpożarowych, w tym poleceń kierownictwa Zamawiającego 

i obowiązujących u Zamawiającego regulaminów, instrukcji etc., 

5) prowadzenia prac w sposób uwzględniający, iż w trakcie realizacji umowy instalacja 

Zamawiającego będzie normalnie działała, a tym samym prace powinny być realizowane 

w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania. 

 

§ 10 

1. Jeżeli wykonywanie niniejszej Umowy przez Wykonawcę obejmować będzie czynności lub 

wywoływać skutki, powodujące powstanie obowiązku uiszczania opłat z tytułu korzystania ze 

środowiska w szczególności z tytułu emisji, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 180 

pkt 1-3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (t. jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 

672 ze zm., dalej POŚ), Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia przedmiotowych opłat                         

i wykonywania wszelkich związanych z tym obowiązków (w tym sprawozdawczych) we własnym 

zakresie.  

2. Jeżeli w sytuacji, określonej w ustępie poprzedzającym, obowiązek uiszczenia opłaty za korzystanie 

ze środowiska (w tym - opłat podwyższonych) zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego 

prawa obciążać będzie Zamawiającego (w szczególności- jako prowadzącego instalację, o którym 
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mowa w art. 279 POŚ), Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu bez 

odrębnego wezwania informacji o dokonaniu czynności powodujących powstanie takiego 

obowiązku oraz wszelkich danych pozwalających na ustalenie wysokości takiej opłaty. Wykonawca 

zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Zamawiającego poniesionych przez niego opłat w pełnej 

wysokości, w terminie 7 dni od dnia wezwania.  

3. Jeżeli podczas lub w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy Wykonawca podejmie czynności 

skutkujące powstaniem po stronie Zamawiającego obowiązku zapłaty administracyjnych kar 

pieniężnych, o których mowa w przepisach POŚ, postanowienia ust. 2 powyżej zd. ostatnie stosuje 

się odpowiednio.  

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków 

określonych w ust. 1-3 powyżej Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej 

w ten sposób Zamawiającemu w pełnej wysokości. 

5. Wykonawca zapewni utrzymanie porządku w miejscy prowadzenia prac montażowych, 

umożliwiając Zamawiającemu niezakłócone prowadzenie działalności. Wykonawca, po wykonaniu 

wszystkich prac, we własnym zakresie i na własny koszt uporządkuje miejsce ich prowadzenia. 

Wykonawca pozostaje właścicielem wytworzonych przez siebie podczas lub w związku z realizacją 

niniejszej Umowy odpadów i zobowiązany jest do ich zagospodarowania zgodnie                                                       

z zobowiązującymi przepisami, z zastrzeżeniem odmiennych ustaleń Stron                                                                  

(w szczególności z zastrzeżeniem przypadków, w których Zamawiający przyjmie przedmiotowe 

odpady do zagospodarowania we własnym zakresie). 

 

§ 11 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy 

w formie kar umownych. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy kar umownych z tytułu: 

a) odstąpienia od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi  Wykonawca w wysokości 

10 % wartości brutto przedmiotu umowy, 

b) wadliwego wykonania (w tym niezgodnego z umową) przedmiotu umowy- w wysokości 5% 

wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy w danym okresie rozliczeniowym- miesiącu 

kalendarzowym, za każdy taki przypadek w danym okresie rozliczeniowym;  

c) opóźnienia, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wykonaniu zaplanowanych prac- 

w wysokości 2 % wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy w danym okresie rozliczeniowym 

- miesiącu kalendarzowym, za każdy taki przypadek w danym okresie rozliczeniowym; 

d) opóźnienia, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wykonaniu obowiązków 

gwarancyjnych lub wynikających z rękojmi za wady w wysokości 0.1 % wartości łącznego  

wynagrodzenia brutto Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy za każdą rozpoczętą dobę 

opóźnienia; 

e) skierowania do realizacji pac, o których mowa w §4 ust. 9 niniejszej Umowy osób 
niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę- 200 zł za każdy przypadek naruszenia za jedną 
osobę; 

3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy spowodowanych wyłącznie 

działaniem umyślnym Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia kary umowną                         

w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy.  

4. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku kiedy wartość szkody, jaką poniesie Zamawiający z tytułu 

nienależytego wykonania lub niewykonania przedmiotu umowy, przekroczy wartość należnych kar 

umownych, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wartość zastrzeżonych kar na zasadach ogólnych. 
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§ 12 

Oprócz wypadków wymienionych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa (w tym Kodeksu 

Cywilnego) Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w tym w części niewykonanej lub 

rozwiązania jej w następujących sytuacjach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w tym  w części niewykonanej: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  

2) jeżeli nastąpi rozwiązanie firmy (likwidacja) Wykonawcy, 

3) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w takim zakresie, że uniemożliwi to 

realizację umowy, 

4) jeżeli Wykonawca nienależycie wykonuje umowę pomimo uprzedniego wezwania przez 

Zamawiającego do jej należytego wykonywania i wyznaczenia dodatkowego, co najmniej                 

7-dniowego terminu na należyte wykonanie obowiązków umownych. 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni po powzięciu wiadomości o tych 

okolicznościach, zaś Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania w sposób należyty części umowy. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia 

w przypadku zwłoki w zapłacie przez Zamawiającego wynagrodzenia za usługi za okres dwóch 

następujących po sobie miesięcy, przekraczającej 2 miesiące. 

4. Odstąpienie lub rozwiązanie  Umowy w trybie ust. 3 powinno nastąpić pod rygorem nieważności na 

piśmie i powinno zawierać uzasadnienie. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być złożone w terminie do 30 dni od powzięcia 

informacji przez uprawnionego o przyczynie odstąpienia.  

 

§ 13 

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnego 

aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Zamawiający oprócz przypadków przewidzianych ustawą PZP przewiduje zmiany zawartej Umowy 

w przypadkach i na zasadach określonych w Części XII SIWZ. 

 

§ 14 

1. Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru 

telefonu. Zmiana danych kontaktowych nie stanowi zmiany niniejszej umowy i może nastąpić                    

w drodze pisemnego lub mailowego poinformowania drugiej Strony. 

2. W przypadku niezrealizowania obowiązku określonego w ust. 1,  pisma dostarczone pod adres 

wskazany w niniejszej umowie uważa się za skutecznie doręczone. 

 

§ 15 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszą umową podlegają przepisom Kodeksu cywilnego i ustawy - Prawo 

zamówień publicznych. 

2. Wszelkie zastrzeżone w niniejszej umowie uprawnienia Zamawiającego na wypadek niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę są względem siebie niezależne i mogą być 

według jego wyboru dochodzone łącznie lub każde z osobna. 

3. Spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy 

rzeczowo Sąd w Bydgoszczy. 
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4. Ilekroć w niniejszej umowie zastrzeżono dla jakiejś czynności wyłącznie formę pisemną, bez 

dalszego określenia, w razie wątpliwości uważa się ją za zastrzeżoną pod rygorem nieważności. 

5. Wykonawca nie może zbyć osobie trzeciej wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze Stron. 

 

 

                           ZAMAWIAJĄCY                                    WYKONAWCA 
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Załącznik nr 6 
 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

do postępowania pn. „Prowadzenie gospodarki smarowniczej instalacji i urządzeń pracujących                

w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych”                                                                          

nr ref. sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/59/20 

 

 

Działając  w imieniu i na rzecz Wykonawcy ………………………………………………………………… 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 i które przekazałem lub przekażę 

Zamawiającemu. 

 

 


