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1. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85,
tel. 44 683 06 30,
NIP: 772-010-01-76; Regon: 590585041
www.bip.pgk-radomsko.pl,
e-mail: zamowienia@pgk-radomsko.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, którego wartość

zamówienia

nie przekracza

kwot określonych

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) dalej zwaną: „Pzp.”
2.2. Na podstawie art. 14 ust. 1 Pzp w sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje się
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380).
3. Opis przedmiotu
3.1 Przedmiotem zamówienia jest:
„Usługa kompleksowej ochrony i monitoringu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych w Płoszowie ul. Jeżynowa 40 gm. Radomsko”.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Dodatku nr 5 do SIWZ .
3.3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących czynności faktyczne w trakcie realizacji zamówienia
dotyczące wykonania usług, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495), z wyjątkiem przypadków określonych obowiązującymi
przepisami prawa (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane
samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą).
Szczegółowe wymagania dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawarte zostały
w Dodatku nr 6 do SIWZ –Projekt umowy.
3.4. Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku
Zamówień (CPV):
79710000-4 usługi ochroniarskie;
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79711000-1 usługa nadzoru przy użyciu alarmu.
3.5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na warunkach opisanych w SIWZ
i projekcie umowy stanowiącym Dodatku nr 6 do SIWZ .
4. Termin wykonania zamówienia
-rozpoczęcie: 01.01.2021 r.;
-zakończenie: 31.12.2022r.
5. Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny ich spełniania
5.1. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)nie podlegają wykluczeniu;
2)spełniają określone przez Zamawiającego w pkt 5.2 SIWZ warunki udziału
w postępowaniu.
5.2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że posiada:
- aktualny odpisz 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 art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
- ważną koncesję na wykonywanie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia
w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1432, z późn. zm.),
- własną, uzbrojoną, działającą całodobowo grupę interwencyjną , która w razie zagrożenia
będzie podejmować działania na każde wezwanie pracowników ochrony, w tym również
przeprowadzać okresowe kontrole pracy pracowników ochrony. Czas reakcji grupy do 15
minut, na potwierdzenie czego składa w pkt 3 Formularza Ofertowego stanowiącego
dodatek nr 1 do SIWZ stosowne oświadczenie
2) Sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
Zamawiający uzna za warunek spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
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- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion
pięćset tysięcy złotych).
3) Zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
5.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
5.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia –
dokument ten (np. zobowiązanie) należy złożyć wraz z ofertą...
5.5. Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt 5.4. lub innych dokumentów
musi wynikać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5.6. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.
5.7. 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.
5.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w ust. 5.3, nie
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
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wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca
w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe, potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
5.9. Nie jest dopuszczalne, by Wykonawca samodzielnie wykazujący spełnianie warunków
udziału w postępowaniu na etapie składania ofert, na późniejszym etapie (uzupełnianie
dokumentów) powołał się w tym względzie na potencjał podmiotu trzeciego (stanowisko
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrażone w wyroku z dnia 4 maja 2017 r.
w sprawie C-387/14 Esaprojekt). Wykonawca, który w momencie składania oferty opiera się
jedynie na własnych zdolnościach, nie jest uprawniony do powoływania się na zdolności
podmiotów trzecich w ramach wyjaśniania i uzupełniania dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY
6.1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12-23
ustawy Pzp.
6.2. Postawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, stosownie do
treści art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania:
6.2.1. Wykonawcę 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 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. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166,
1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) –art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;
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6.2.2. Wykonawcę, 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 ust. 1 pkt 15,
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 –art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp;
6.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje, jeżeli podstawy wykluczenia zaistniały w terminach
określonych zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
6.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20
lub ust. 5 pkt 1 i 8może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
6.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na
podstawie pkt 6.4.
6.6. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem
Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego
udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
6.7. Zgodnie z art. 24 ust.12 ustawy Pzp Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym
etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
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7.1. Dokumenty oraz oświadczenia wymagane w postępowaniu:
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w pkt 12.1 i formie określonej
w Rozdziale 11 SIWZ:
7.1.1. Ofertę składającą się z:
1) wypełnionego formularza ofertowego o treści zgodnej z określoną we wzorze
stanowiącym dodatek nr 1 do SIWZ,
2) oświadczeń wymienionych w pkt 7.2 niniejszej specyfikacji,
3) oświadczenia Wykonawcy, że wybór złożonej przez Wykonawcę oferty będzie prowadzić
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku
od towarów i usług, o którym mowa w Rozdziale 13 ust.13.8–Wykonawca składa
oświadczenie tylko w przypadku, gdy wybór złożonej przez Niego oferty spowoduje
powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług.
7.2. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu
z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zamawiający zgodnie
z dyspozycją art. 25 ust. 1 ustawy wymaga dołączenia do oferty aktualne na dzień składania
ofert:
1) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wg wzoru
stanowiącego dodatek nr 2 do SIWZ,
2) oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania wg wzoru
stanowiącego dodatek nr 3 do SIWZ.
7.3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art.24 ust.
11 ustawy:
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia
ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy -z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 4 do SIWZ.
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
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7.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym (nie krótszym niż 5 dni) terminie aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
7.5. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące
oświadczenia lub dokumenty:
7.5.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków i braku podstaw wykluczenia Wykonawcy
z udziału w postępowaniu:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie
określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
4) 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 art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
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5) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego zgodnie z pkt 5.2 pkt 2.
6) koncesji na wykonywanie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia
w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1432, z późn.zm.),
7.6. 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

oraz

spełniają

warunki

udziału

w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
7.7. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym
mowa wyżej, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega
wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę
najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
7.8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) w formie elektronicznej
pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,
Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę
oświadczenia lub dokumenty.
7.9. Oferta wspólna
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

9

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Usługa kompleksowej ochrony i monitoringu Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych w Płoszowie ul. Jeżynowa 40 gm. Radomsko”

2) W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie jako
najkorzystniejszej, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego – umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
7.10. W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o którym mowa w art. 25a
ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania o zamówienie publiczne –oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia,
poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że pomimo ich złożenia oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7.11. W przypadku, gdy Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył
wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa Wykonawcę do ich złożenia w terminie przez
siebie wskazanym, chyba, że pomimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7.12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli
Zamawiający posiada oświadczenia i dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r., poz. 1114). W przypadku wskazania przez
Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego,
w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub
dokumentów, o ile są one aktualne. Podobnie, w przypadku wskazania przez wykonawcę
dostępności tych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.
7.13. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp budzą wątpliwości, Zamawiający wzywa do złożenia
wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie.
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7.14. W zakresie formy, okresu ważności i języka w jakim mogą być składane oświadczenia lub
dokumenty, o których mowa w rozdziale 7 SIWZ obowiązują przepisy Rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz.
1126).
8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
wykonawcami.
8.1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków
określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
8.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
8.3. Zamawiający wymaga, aby wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje itp. (dalej zbiorczo korespondencja) były kierowane pisemnie na adres:
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z o. o.
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85
Numer ogłoszenia: 599658-N-2020
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podany
numer ogłoszenia.
8.4. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –Prawo
pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.

W przypadku komunikowania się z Zamawiającym drogą elektroniczną,

korespondencje należy przesyłać na adres e-mail: zamowienia@pgk-radomsko.pl
8.5. Zamawiający wymaga, aby wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia,
informacje itp. (dalej zbiorczo Korespondencja) były kierowane pisemnie na adres:
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara
Droga 85, Numer ogłoszenia: 599658-N-2020, tel. 44/ 683 06 30, Wykonawcy winni we
wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podany numer ogłoszenia.
Godziny pracy Zamawiającego: pn-pt 7:00-15:00.
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8.6. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje zamawiający oraz
wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty oraz
oświadczeń lub dokumentów wymienionych w Rozdziałach 6 i 7 SIWZ (również w przypadku
ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp) dla których w SIWZ,
ustawie Pzp lub Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) przewidziano wyłącznie formę pisemną lub złożenie
ich w oryginale.
8.7. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, pytania,

odpowiedzi,

wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z
2016r. poz.1030 ze zm.), każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza
fakt ich otrzymania.
8.8. Oferty muszą być złożone w formie pisemnej.
8.9. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Ewa Półrola – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków, tel. 44 683 06
30 wew. 45,tel. kom. 501 144 147 w sprawach związanych z procedurą przetargową.
Łukasz Dryja – Z-ca Kierownika Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych,
tel.kom.692 721 364 w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia.
8.10.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
8.11. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt. 8.10., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
8.12. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt. 8.10.
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8.13. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na
stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
8.14. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców.
8.15. Korespondencję przekazaną zamawiającemu za pomocą e-maila uważa się za złożoną w
terminie, jeżeli jej treść dotarła do zamawiającego przed upływem wskazanego terminu i
została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
8.16. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na
stronie internetowej
9. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
10. Termin związania ofertą
10.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania z ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 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.
11. Opis sposobu przygotowywania ofert
11.1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i
przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
11.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedkłada lub
partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego
Wykonawcy zostaną odrzucone.
11.3. Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji muszą spełniać
następujące wymogi:
a) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej np. na
maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
b) formularz ofertowy i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę
(również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane; -za podpisane
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uznaje się własnoręczny podpis przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub
innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.
c) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W sytuacji, w której
pełnomocnik działa na podstawie innego pełnomocnictwa lub pełnomocnictw (tzw. ciąg
pełnomocnictw), wówczas takie pełnomocnictwo(-a) winno zostać załączone w formie
oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.
11.4. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i
parafowane przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.
11.5. Określone w Rozdziale 7 SIWZ dokumenty winny być złożone w sposób określony w
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). Pozostałe oświadczenia lub dokumenty wymienione w SIWZ (nie
dotyczy pełnomocnictw i dokumentów wadialnych) winny być złożone w formie pisemnej.
11.6. Zaleca się ponumerowanie stron oferty oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart
oferty, przy czym Wykonawca może nie numerować stron niezapisanych.
11.7. We wszystkich przypadkach gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np. nazwa (firma), adres lub czytelny podpis w
przypadku pieczęci imiennej.
11.8. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczna zgoda na włączenie
całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich
ujawnienie na zasadach określonych w ustawie.
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11.9. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert tj. nazwy
(firmy) oraz adresu, a także informacji dotyczących ceny i terminu wykonania zamówienia
(por. art.86 ust. 4 ustawy Pzp).
11.10. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę złożone w oddzielnym opakowaniu (np. kopercie) z oznakowaniem
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych
elementów oferty.
11.11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej nazwą Wykonawcy i należy
zaadresować i opisać według wzoru:
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o. o.
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85
Na opakowaniu powinien znajdować się napis:
Oferta przetargowa w postępowaniu na: „Usługa kompleksowej ochrony i monitoringu Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie ul. Jeżynowa 40 gm. Radomsko”.
Nie otwierać przed 29.10.2020 godz. 11:30
11.12. W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić z nazwy z określeniem
adresu siedziby–wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną z zaznaczeniem
Pełnomocnika.
11.13. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zamknięte i zabezpieczone przed
otwarciem, bez uszkodzenia, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.
11.14. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
11.15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonej oferty w formie pisemnej przed terminem składania ofert.
11.16. Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta tj.
w odpowiednio oznakowanym opakowaniu (np. kopercie) z dopiskiem „ZMIANA” (pozostałe
oznakowanie wg Rozdziału 11 pkt 11.11, 11.12 i 11.13).

11.17. Opakowanie oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostanie otwarte na sesji publicznego
otwarcia ofert przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu
poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
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11.18. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z
napisem na opakowaniu (np. kopercie ) „WYCOFANIE”.
11.19. Opakowanie oznakowane „WYCOFANIE” będzie otwierane na sesji publicznego
otwarcia ofert w pierwszej kolejności. Opakowanie z ofertami, których dotyczy wycofanie nie
będą otwierane.
11.20. Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę wycofaną.
11.21. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia opakowania,
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe
otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.
12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
12.1. Ofertę ̨ należy przesłać ́ na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko lub złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego
(Sekretariat) od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00, nie później niż do dnia
29.10.2020 r. do godz. 11:00. Składając ofertę osobiście należy zachować wszystkie
powszechnie

obowiązujące w

momencie

składania

oferty zasady bezpieczeństwa i

ograniczenia dotyczące COVID-19.
12.2. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
12.3. W obecnej sytuacji epidemiologicznej publiczne otwarcie ofert nastąpi poprzez
transmisję online dnia 29.10.2020r. o godz. 11:30 na http://pgk-radomsko.pl/transmisjaonlineBezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy
(firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
12.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
http://www.bip.radomsko.pl informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
13. Opis sposobu obliczenia ceny
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13.1. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać
się z SIWZ. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem niniejszego
zamówienia.
13.2. Cena ofert uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo, z
wyodrębnieniem podatku VAT.
13.3. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.
13.4. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu
ofertowym stanowiącym dodatek nr 1 do niniejszej SIWZ. W formularzu ofertowym,
Wykonawca, oprócz ceny całkowitej za realizację zamówienia, zobowiązany jest podać:
- stawkę netto pracownika ochrony za 1 roboczogodzinę jego pracy,
- stawkę brutto pracownika ochrony za 1 roboczogodzinę jego pracy, (uwzględniającą
wszystkie koszty, niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia ).
Przy obliczaniu ceny Wykonawca powinien uwzględnić stawki minimalne za wynagrodzenie
określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.
(Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1596).
13.5. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie łączną cenę brutto obejmującą podatek od
towarów i usług (VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wg przypisanej wagi
kryterium ceny -100%
13.6. Za najkorzystniejszą będzie uznana oferta Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu,
która nie podlega odrzuceniu, oraz która otrzyma najwyższą liczbę przyznanych punktów na
podstawie ustalonych kryteriów.
13.7. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia nie ulega zmianie przez okres ważności
umowy (realizacji wykonania zamówienia) z zastrzeżeniem §11 projektu umowy .
13.8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę,
informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
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podatku. W przypadku, gdy wybór złożonej przez Wykonawcę oferty nie spowoduje
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług, Wykonawca zobowiązany jest pozostawić w formularzu ofertowym
oświadczenie o treści: „Wybór złożonej przeze mnie oferty nie będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami podatku od towarów i usług”
13.9. Wszystkie wartości podane w formularzu ofertowym powinny być liczone w złotych
polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 9 maja
2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014r.poz. 915) oraz ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386 ze zm.).
13.10. Zamawiający nie dopuszcza podawania cen ofertowych w walutach obcych.
13.11. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
13.12. Zamawiający poprawi w tekście oferty zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp:
- oczywiste omyłki pisarskie –czyli widocznie mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd
gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części itp.,
- oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych

dokonanych

poprawek

–czyli

błędy

wynikające

z

niewłaściwego

przeprowadzenia działań arytmetycznych,
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ nie powodujące istotnych zmian w
treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
14.1. Wybór oferty spośród ofert niewykluczonych z udziału w postępowaniu i nie
podlegających odrzuceniu na podstawie art. 89 ustawy Pzp, dokonany zostanie na podstawie
niżej przedstawionych kryteriów.
14.2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował następującym
kryterium:

Kryteria:

Znaczenie:

1. Cena za wykonanie całości zamówienia

1. 100 %
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Punkty za kryterium „cena” –100%, za które można uzyskać maksymalnie 100 punktów.

P= CN/CB x 100 x waga kryterium 100%
gdzie:
P - łączna liczba punktów przyznana ofercie ocenianej
CN - cena najniższej spośród wszystkich ważnych ofert
CB - cena oferty badanej
100 - wskaźnik stały
100% -procentowe znaczenie kryterium „ceny”

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach jedynego kryterium „cena” obliczona
zostanie przez podzielenie ceny najniższej spośród wszystkich ważnych ofert przez cenę
ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 i wagę kryterium, którą
ustalono na 100 %.
14.4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
14.5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
zostały złożone z taką samą ceną, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego, ofert dodatkowych.
15. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej
15.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust 7.5.1.:
1) pkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę. lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;
2) pkt 2, 3 i 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości oraz, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w
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sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
15.2. Dokumenty, o których mowa w ust. 7.5.1 pkt 1 i 4, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
15.3. 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 ust. 15.1 pkt 1 i 2 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. Przepis ust. 15.2 stosuje się.
15.4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do
osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy
dokument wskazany w ust. 7.5.1 pkt 1, składa dokument o którym mowa w ust. 15.1 pkt 1 w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów,
zastępuje się go dokumentem, zawierającym oświadczenie tej osoby, złożonym przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby
(wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
15.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
16.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w
oparciu o podane kryteria.
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16.2. Wybranemu Wykonawcy, Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.
Termin zawarcia umowy może ulec zmianie w przypadku skorzystania przez któregoś z
Wykonawców ze środków ochrony prawnej. O nowym terminie zawarcia umowy wybrany
Wykonawca zostanie poinformowany.
16.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i w sposób
określony w art. 94 ustawy Pzp.
16.4. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych w projekcie umowy, który
stanowi dodatek nr 6 do SIWZ.
16.5. Do umów mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie
stanowią inaczej.
16.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp.
17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
17.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
18. Wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w
sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
18.1. Projekt umowy stanowi dodatek nr 6 do SIWZ. Zamawiający wymaga od Wykonawcy,
aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na podanych w nim warunkach.
18.2. Wykonawca akceptuje treść projektu umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia,
stanowiącego dodatek nr 6 do niniejszej SIWZ, oświadczeniem zawartym w treści formularza
ofertowego. Postanowienia umowy ustalone w projekcie nie podlegają zmianie przez
Wykonawcę.
Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień projektu umowy stanowi jeden z warunków
ważności oferty.
19. Środki ochrony prawnej
Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI art. 179-198g ustawy Pzp, przysługują
Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, 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 niniejszej ustawy.

21

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Usługa kompleksowej ochrony i monitoringu Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych w Płoszowie ul. Jeżynowa 40 gm. Radomsko”

20. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
21. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej w rozumieniu przepisów art.2 pkt 9a
ustawy Pzp.
22. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6ustawy
Pzp
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
23. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
24. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający
dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną – adres e-mail:
zamowienia@pgk-radomsko.pl
25. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
26. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
27.Informacje dotyczące możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
28. Podwykonawcy

28.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Wówczas
jest obowiązany w pkt 9 Formularza ofertowego – dodatek nr 1 do SIWZ wskazać części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
28.2. Jeżeli Wykonawca nie będzie powierzał części zamówienia podwykonawcom, wówczas
nie wypełnia pkt 9 Formularza ofertowego.
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28.3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
28.4. Zapisy dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi określone
zostały w §8 projektu umowy, stanowiącego Dodatek nr 6 do SIWZ.
29. Klauzula informacyjna uwzględniająca regulacje zawarte w art. 13 rozporządzenia RODO 1).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Spółka z o.o.
Dane teleadresowe Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85,
tel. 44 683 06 30,
www.bip.pgk-radomsko.pl,e-mail: zamowienia@pgk-radomsko.pl
2) Prezes Spółki wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, od którego można uzyskać więcej
informacji o przetwarzaniu przekazanych danych osobowych. Kontakt do Inspektora: e-mail:
iod@pgk-radomsko.pl, tel. 044 683 06 30 wew. 57, adres pocztowy: Inspektor Ochrony
Danych, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara
Droga 85.
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 prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego pn. „Usługa kompleksowej ochrony i monitoringu Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie ul. Jeżynowa 40 gm. Radomsko”
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3Pzp
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane oraz archiwizowane przez okres wynikający
z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia29 stycznia 2004r. Prawo
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zamówień publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w tym przez okres niezbędny
do dochodzenia roszczeń;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z 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:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− 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:
−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
10) 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.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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31. Wykaz dodatków

Dodatek nr 1 -druk Formularza ofertowego,
Dodatek nr 2 -druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
Dodatek nr 3 -druk oświadczenia o braku podstaw wykluczenia,
Dodatek nr 4-druk oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej,
Dodatek nr 5-szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
Dodatek nr 6-projekt umowy.
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Dodatek nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85,
NIP: 772-010-01-76; Regon: 590585041
tel. 44 683 06 30,
www.bip.pgk-radomsko.pl,
e-mail: zamowienia@pgk-radomsko.pl

Ofertę przetargową składa:
Nazwa Wykonawcy:.......................................................................................................................
Adres:..............................................................................................................................................
Województwo:...................................................... Powiat:.............................................................
Telefon:.................................................................................................................................
REGON: ..................................................... NIP:..........................................................................
e-mail...........................................................................................................................
Osoba upoważniona do kontaktów: .........................................................................................
Telefon:.................................................................................................................................
e-mail...........................................................................................................................
Wykonawca jest przedsiębiorcą *

□ małym

□ średnim

□ dużym

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz.U. 2019
poz. 1292.).
* zaznaczyć właściwe
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Wszelką korespondencję należy kierować na adres:
Nazwa Wykonawcy:..................................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................................
Województwo:........................................................ Powiat: ....................................................
e-mail: .....................................................
Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:
„Usługa kompleksowej ochrony i monitoringu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
w Płoszowie ul. Jeżynowa 40 gm. Radomsko”
przedkładam(-y) niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki
zawarte w (SIWZ) oraz składamy poniższe oświadczenia:
1. Oferuję/oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami
zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) za wynagrodzeniem
ryczałtowym w wysokości:
cena netto ( bez podatku VAT ) ......................................................................................................
słownie złotych.................................................................................................................................
stawka podatku VAT,.................................................................................................................
cena ryczałtowa brutto ( z podatkiem VAT )..................................................................................
słownie złotych.................................................................................................................................
Wartość usługi została wyliczona w oparciu o:
- stawkę netto za 1 godz. pracy pracownika ochrony .............. zł
- stawkę brutto za 1 godz. pracy pracownika ochrony ............. zł

2. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
tj. 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) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art.
13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści
oświadczenia przez jego wykreślenie)
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3. Oświadczamy, że posiadamy własną, uzbrojoną działającą całodobowo grupę interwencyjną,
która w razie zagrożenia będzie podejmować działania na każde wezwanie pracowników
ochrony, w tym również przeprowadzać okresowe kontrole pracy pracowników ochrony. Czas
reakcji grupy do 15 minut.
4. Oświadczamy, że zamówienie przyjmujemy do realizacji bez zastrzeżeń i wykonamy zakres
prac wynikający ze złożonej oferty oraz SIWZ za oferowaną cenę i w terminie określonym
w SIWZ.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
wraz z załączonymi do niej dokumentami oraz zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje
potrzebne do właściwego przygotowania oferty, uwzględniliśmy wszystkie warunki tam
zawarte oraz inne koszty niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania zamówienia.
Przyjmujemy przekazane dokumenty bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się do wykonania całości
przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami w nich zawartymi.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
7. Oświadczamy, że projekt umowy (dodatek nr 6 do SIWZ) został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych
w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Oświadczamy, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, powołujemy się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1
ustawy Pzp, na zasoby podmiotów wskazanych poniżej:
Nazwa wykonawcy, na zasoby którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
9. Zamówienie zrealizujemy sami*/przy udziale poniższych podwykonawców* w następującym
zakresie (należy podać części zamówienia, której wykonanie powierzone zostanie
podwykonawcy i nazwę podwykonawcy ):
1. Nazwa części zamówienia ................................................................................................
Nazwa podwykonawcy .........................................................................................................
2. Nazwa części zamówienia ................................................................................................
Nazwa podwykonawcy..........................................................................................................
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3........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
*niepotrzebne skreślić
10. Informuję, że wybór złożonej przeze mnie/nas*oferty nie będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106).
Uwaga:
jeżeli wybór oferty będzie prowadzić na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz.U. 2020 poz. 106).do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego należy przedłożyć
wykaz zawierający nazwę (rodzaj) towaru, usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
jego powstania, oraz ich wartość bez kwoty podatku.

11. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej ( jeżeli dotyczy ):
Nazwisko, imię ........................................................................................................
Stanowisko ...................................................................................................................
Telefon ...................................................... e-mail: ………………………………………………………….
12. Niniejsza oferta przetargowa zawiera następujące dokumenty i załączniki :
1. ............................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................
3. ............................................................................................................................................
4. ...........................................................................................................................................
5. ............................................................................................................................................
6. ............................................................................................................................................
7. ............................................................................................................................................
8. ............................................................................................................................................
9. .............................................................................................................................................
10. ...........................................................................................................................................

Podpisano:

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

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

(Miejscowość i data )

(Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych)
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Dodatek nr 2 do SIWZ
Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85,
NIP: 772-010-01-76; Regon: 590585041
tel. 44 683 06 30,
www.bip.pgk-radomsko.pl,
e-mail: zamowienia@pgk-radomsko.pl

Wykonawca:
...................................................
...................................................
...................................................
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
...................................................................
...................................................................
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych,
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod
nazwą:
„Usługa kompleksowej ochrony i monitoringu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
w Płoszowie ul. Jeżynowa 40 gm. Radomsko”
ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wpisana powyżej, jako
upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu
reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, co następuje:
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INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ogłoszeniu o zamówieniu.

.............................., dnia .................... r.

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

(miejscowość)

(podpis)

OŚWIACZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.............................., dnia .................... r.
(miejscowość)

................................................
(podpis)
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Dodatek nr 3 do SIWZ
Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85,
NIP: 772-010-01-76; Regon: 590585041
tel. 44 683 06 30,
www.bip.pgk-radomsko.pl,
e-mail: zamowienia@pgk-radomsko.pl

Wykonawca:
...................................................
...................................................
...................................................
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
...................................................................
...................................................................
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo zamówień
publicznych (dalej zwanej: ustawą Pzp)
DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą:
„Usługa kompleksowej ochrony i monitoringu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
w Płoszowie ul. Jeżynowa 40 gm. Radomsko”,
ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wpisana powyżej, jako upoważniony
na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego
przeze mnie Wykonawcy oświadczam, co następuje:
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OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt
12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
i 8ustawy Pzp.

.............................., dnia .................... r.
(miejscowość)

................................................
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art...................... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14,16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy
Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

.............................., dnia .................... r.
(miejscowość)

................................................
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych
podwykonawcą/ami:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP, KRS/CEiDG),

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wymienione
w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8ustawy Pzp.

.............................., dnia .................... r.
(miejscowość)

................................................
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY BĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych
podwykonawcą/ami:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP, KRS/CEiDG),

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wymienione
w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

.............................., dnia .................... r.
(miejscowość)

................................................
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.............................., dnia .................... r.
(miejscowość)

................................................
(podpis)
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Dodatek nr 4 do SIWZ
przekazywany Zamawiającemu w oryginale w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej Zamawiającego informacji o której mowa w art. 86 ust 5 Ustawy Pzp.
Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85,
NIP: 772-010-01-76; Regon: 590585041
tel. 44 683 06 30,
www.bip.pgk-radomsko.pl,
e-mail: zamowienia@pgk-radomsko.pl

Wykonawca:
...................................................
...................................................
...................................................
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
...................................................................
...................................................................
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa
w art. 24ust. 1 pkt 23 Prawo zamówień publicznych.
Po zapoznaniu się z informacją podaną przez zamawiającego na stronie internetowej
www.bip.pgk-radomsko.pl z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego pn.:
„Usługa kompleksowej ochrony i monitoringu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
w Płoszowie ul. Jeżynowa 40 gm. Radomsko”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Usługa kompleksowej ochrony i monitoringu Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych w Płoszowie ul. Jeżynowa 40 gm. Radomsko”

1.* Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. 2020 poz. 1076) z poniższymi
wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe w niniejszym postępowaniu:
Lp.
1.
2.
3.

Nazwa podmiotu

.............................. , dnia .................... r.
(miejscowość)

Adres

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

Podpis Wykonawcy lub osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy

2.* Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. Dz.U. 2020 poz. 1076)
z wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe w niniejszym postępowaniu.

.............................. , dnia .................... r.
(miejscowość)

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

Podpis Wykonawcy lub osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić
UWAGA!
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie
składa każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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Dodatek nr 5 do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
„Usługa kompleksowej ochrony i monitoringu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych w Płoszowie ul. Jeżynowa 40 gm. Radomsko ”
Dozór będzie realizowany przez niekwalifikowanych pracowników ochrony wg następującego
harmonogramu:
1) od poniedziałku do piątku:
- w godz. od 14.00 - 22.00

- 1 pracownik ochrony

- w godz. od 22.00 - 6.00 dnia następnego

- 2 pracowników ochrony

2) soboty
- w godz. od 6.00 - 14.00

- 1 pracownik

- w godz. od 14.00 - 6.00 dnia następnego

- 2 pracowników

3) niedziele i święta całodobowo

- 2 pracowników ochrony

2. Do obowiązków Zleceniobiorcy będzie należało wykonywanie następujących czynności:
1) zapewnienie kontroli nad infrastrukturą chronionego obiektu oraz zapobieganie próbom
kradzieży, dewastacji i uszkodzenia mienia wewnątrz i na zewnątrz chronionego obiektu,
2) informowanie Zamawiającego o brakach w zabezpieczeniu mienia przed kradzieżą,
włamaniem,
3) sprawdzanie stanu zabezpieczenia pomieszczeń,
4) natychmiastowe reagowanie na mogące wystąpić nagłe nieprzewidziane zdarzenia np.
pożary, podtopienia oraz inne zdarzenia mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo zakładu
5) niedopuszczenie do wstępu osób nieuprawnionych na teren chronionego obiektu,
6) dokonywanie stałych obchodów chronionego obiektu, dokonując odbicia w punktach
kontrolnych (min 5 punktów) podczas patrolu. Raporty z w/w punktów należy przekazywać
zleceniodawcy za każdy miesiąc
7) wykonania usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP i ppoż.,
8) bieżące prowadzenie książki służby,
9) montaż kamer najnowszej technologii na terenie zakładu min. 4 szt. oraz systemu
alarmowego w budynku biurowym. Rozmieszczenie przedmiotowych urządzeń po
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uzgodnieniu ze Zleceniodawcą,
10) Zleceniobiorca zapewnia monitor oraz komputer w celu odtwarzania obrazu z kamer
oraz zapisywania nagrań,
11) obsługa monitoringu, systemu alarmowego oraz archiwizacja danych pochodzących z
monitoringu, przechowywanie danych przez okres jednego miesiąca,
12) posiadanie własnej uzbrojonej grupy interwencyjnej, która w razie zagrożenia będzie
podejmować działania na każde wezwanie
pracowników ochrony, w tym również
przeprowadzać okresowe kontrole pracy pracowników ochrony. Czas reakcji grupy do 15 min.,
13) przekazanie Zleceniodawcy planu ochrony obiektu w terminie 30 dni od dnia zawarcia
umowy i uzyskanie akceptacji Zleceniodawcy
14) Zleceniobiorca jest zobowiązany do posiadania przez cały okres realizacji przedmiotu
umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z
ochroną osób i mienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 500 000,00 zł złotych (słownie:
jeden milion pięćset tysięcy złotych),złotych,
15) zobowiązuje się wykonywać wszystkie czynności będące przedmiotem umowy ze
szczególną starannością, a także chronić interesy Zleceniodawcy w zakresie powierzonych
mu obowiązków.
3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
1) wyznaczenia do realizacji przedmiotu zamówienia pracowników zatrudnionych na
umowę o pracę,
2) wyposażenia pracowników w jednolite i estetyczne umundurowanie z logo firmy oraz
identyfikatory pracownika ochrony,
3) przeszkolenia pracowników ochrony w zakresie wykonywanej pracy oraz w zakresie
określonym w przepisach o ochronie informacji niejawnych, które mają wpływ na stan
bezpieczeństwa w czasie obowiązywania umowy i po jej rozwiązaniu.
4. Zleceniodawca powierza do fizycznego dozoru obszar Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych w Płoszowie, ul. Jeżynowa 40 a w szczególności następujących:
- obiektów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Budynek biurowy wraz z wyposażeniem;
Budynek socjalny wraz z wyposażeniem;
Hala sortowni wraz z wyposażeniem;
Warsztat wraz z wyposażeniem;
Obiekty kompostowni tunelowej;
Kontenerowa stacja paliw;
Ogrodzenie ZUOK;
Kwatera składowiska odpadów A;
Kwatera składowiska odpadów 1 sektor 1 i 2 wraz z pochodniami do biernego spalania
biogazu;
10. Garaż (magazyn) przy stacji kontenerowej biogazu.;
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11. Wiata magazynowa.
- sprzętów oraz pojazdów:
1. Koparko-ładowarka New Holland B100B;
2. Ładowarka kołowa New Holland W170B;
3. Ładowarka teleskopowa JCB 540-170;
4. Samochód ciężarowy DAF ERA 75A9;
5. Samochód ciężarowy MAN TGS 33.420;
6. VW Transporter ERA 1N43;
7. Kompaktor BOMAG 601RB;
8. Rozdrabniarka do odpadów zielonych BANDIT 150XP;
9. Spycharka SG-15;
10. Wózek widłowy KOMATSU BX50;
11. Wózek widłowy KOMATSU FD25T-17;
12. Wózek widłowy NISSAN;
13. Bębnowy przesiewacz mobilny KOMPTECH MAXX;
14. Sito obrotowe typ SO-1;
15. Przerzucarka kompostu PK-23;
16. Zamiatarka T-801/1;
17. Kompaktor BOMAG Typ 671 RB;
18. Ładowarka MANITOU 732;
19. Ładowarka kołowa Case 721 G;
20. Spychacz Case 1650M.
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Dodatek nr 6 do SIWZ

UMOWA Nr SZ ....../2020 ( PROJEKT)
zawarta w dniu ..................... 2020 r. w Radomsku
pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Radomsku ul. Stara
Droga 85, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Łodzi –Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000045812, Regon 590585041, NIP 772-010-01-76, Nr rej. BDO 000003120, z kapitałem
zakładowym w wysokości 60 444 500, 00 PLN zwanym dalej "Zleceniodawcą",
reprezentowanym przez Zarząd, w imieniu którego występuje:
1. Prezes Zarządu Spółki -inż. Marek Glądalski
a : ..................................................................................................................
NIP: ........................................
REGON: ....................................
wpisaną do .......................................................................................................zwaną w dalszej
części umowy „Zleceniobiorcą”, w imieniu którego występuje:
1. ..............................................................
została zawarta umowa następującej treści:
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego-Zleceniodawcę oferty w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „przetargu
nieograniczonego”.
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest:
„Usługa kompleksowej ochrony i monitoringu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych w Płoszowie ul. Jeżynowa 40 gm. Radomsko ”
2. Dozór będzie realizowany przez niekwalifikowanych pracowników ochrony wg
następującego harmonogramu:
1) od poniedziałku do piątku:
- w godz. od 14.00 - 22.00

- 1 pracownik ochrony

- w godz. od 22.00 - 6.00 dnia następnego

- 2 pracowników ochrony

2) soboty
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- w godz. od 6.00 - 14.00

- 1 pracownik

- w godz. od 14.00 - 6.00 dnia następnego

- 2 pracowników

3) niedziele i święta całodobowo

- 2 pracowników ochrony

3. Do obowiązków Zleceniobiorcy będzie należało wykonywanie następujących czynności:
1) zapewnienie kontroli nad infrastrukturą chronionego obiektu oraz zapobieganie próbom
kradzieży, dewastacji i uszkodzenia mienia wewnątrz i na zewnątrz chronionego obiektu,
2) informowanie Zleceniodawcy o brakach w zabezpieczeniu mienia przed kradzieżą,
włamaniem,
3) sprawdzanie stanu zabezpieczenia pomieszczeń,
4) natychmiastowe reagowanie na mogące wystąpić nagłe nieprzewidziane zdarzenia np.
pożary, podtopienia oraz inne zdarzenia mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo zakładu
5) niedopuszczenie do wstępu osób nieuprawnionych na teren chronionego obiektu,
6) dokonywanie stałych obchodów chronionego obiektu, dokonując odbicia w punktach
kontrolnych (min 5 punktów) podczas patrolu. Raporty z w/w punktów należy przekazywać
zleceniodawcy za każdy miesiąc
7) wykonania usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP i ppoż.,
8) bieżące prowadzenie książki służby,
9) montaż kamer najnowszej technologii na terenie zakładu min. 4 szt. oraz systemu
alarmowego w budynku biurowym. Rozmieszczenie przedmiotowych urządzeń po
uzgodnieniu ze Zleceniodawcą,
10) Zleceniobiorca zapewnia monitor oraz komputer w celu odtwarzania obrazu z kamer
oraz zapisywania nagrań,
11) obsługa monitoringu, systemu alarmowego oraz archiwizacja danych pochodzących z
monitoringu, przechowywanie danych przez okres jednego miesiąca,
12) posiadanie własnej uzbrojonej grupy interwencyjnej, która w razie zagrożenia będzie
podejmować działania na każde wezwanie
pracowników ochrony, w tym również
przeprowadzać okresowe kontrole pracy pracowników ochrony. Czas reakcji grupy do 15 minut,
13) przekazanie Zleceniodawcy planu ochrony obiektu w terminie 30 dni od dnia zawarcia
umowy i uzyskanie akceptacji Zleceniodawcy,
14) Zleceniobiorca jest zobowiązany do posiadania przez cały okres realizacji przedmiotu
umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z
ochroną osób i mienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 500 000,00 zł złotych (słownie:
jeden milion pięćset tysięcy złotych),
15) zobowiązuje się wykonywać wszystkie czynności będące przedmiotem umowy ze
szczególną starannością, a także chronić interesy Zleceniodawcy w zakresie powierzonych
mu obowiązków.
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4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
1) wyznaczenia do realizacji przedmiotu zamówienia pracowników zatrudnionych na
umowę o pracę,
2) wyposażenia pracowników w jednolite i estetyczne umundurowanie z logo firmy oraz
identyfikatory pracownika ochrony,
3) przeszkolenia pracowników ochrony w zakresie wykonywanej pracy oraz w zakresie
określonym w przepisach o ochronie informacji niejawnych, które mają wpływ na stan
bezpieczeństwa w czasie obowiązywania umowy i po jej rozwiązaniu.
5. Zleceniodawca powierza do fizycznego dozoru obszar Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych w Płoszowie, ul. Jeżynowa 40 a w szczególności następujących:
- obiektów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Budynek biurowy wraz z wyposażeniem;
Budynek socjalny wraz z wyposażeniem;
Hala sortowni wraz z wyposażeniem;
Warsztat wraz z wyposażeniem;
Obiekty kompostowni tunelowej;
Kontenerowa stacja paliw;
Ogrodzenie ZUOK;
Kwatera składowiska odpadów A;
Kwatera składowiska odpadów 1 sektor 1 i 2 wraz z pochodniami do biernego spalania
biogazu;
10. Garaż (magazyn) przy stacji kontenerowej biogazu.;
11. Wiata magazynowa.
- sprzętów oraz pojazdów:
1. Koparko-ładowarka New Holland B100B;
2. Ładowarka kołowa New Holland W170B;
3. Ładowarka teleskopowa JCB 540-170;
4. Samochód ciężarowy DAF ERA 75A9;
5. Samochód ciężarowy MAN TGS 33.420;
6. VW Transporter ERA 1N43;
7. Kompaktor BOMAG 601RB;
8. Rozdrabniarka do odpadów zielonych BANDIT 150XP;
9. Spycharka SG-15;
10. Wózek widłowy KOMATSU BX50;
11. Wózek widłowy KOMATSU FD25T-17;
12. Wózek widłowy NISSAN;
13. Bębnowy przesiewacz mobilny KOMPTECH MAXX;
14. Sito obrotowe typ SO-1;
15. Przerzucarka kompostu PK-23;
16. Zamiatarka T-801/1;
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17. Kompaktor BOMAG Typ 671 RB;
18. Ładowarka MANITOU 732;
19. Ładowarka kołowa Case 721 G;
20. Spychacz Case 1650M.
§2
ZLECENIOBIORCA
1) Zobowiązuje się wykonywać przedmiot Umowy przez osoby zatrudnione w ramach umowy
o pracę, przy wykorzystaniu posiadanych przez nie uprawnień oraz uprawnień powierzonych
im przez Zleceniodawcę. Wykonywać umowę zgodnie z wymogami zawartymi w §1 umowy.
Zleceniobiorca:
- oświadcza, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem, które pozwalają na rzetelne, terminowe
i profesjonalne wykonanie czynności będących przedmiotem niniejszej Umowy oraz posiada
wszelkie wymagane w tym celu zezwolenia,
- zobowiązuje się wykonać wszystkie czynności będące przedmiotem umowy ze szczególną
starannością, a także chronić interesy Zleceniodawcy w zakresie powierzonych mu
obowiązków,
- oświadcza, iż urządzenia, środki i systemy zabezpieczenia technicznego, które Zleceniodawca
zamontuje w obiektach chronionych, będą odpowiadały wymaganiom określonym w
przepisach prawa. Przypadki ich niesprawności odnotowywane będą w Książce Służby,
prowadzonej przez pracowników Zleceniobiorcy i niezwłocznie przekazywane do wiadomości
Zleceniodawcy, w formie pisemnej notatki.
§3
ZLECENIODAWCA
1. Zleceniodawca oświadcza, że dozorowany teren jest ogrodzony a dostęp na teren
następuje poprzez bramę główną wyposażoną w możliwość jej zamykania.
2. Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy wykaz osób upoważnionych do przebywania na
terenie obiektu po zakończeniu godzin pracy.
3. Osoba chroniąca podlega bezpośrednio Zleceniobiorcy i tylko od niego może otrzymać
polecenia. W nagłych uzasadnionych przypadkach Zleceniodawca lub upoważniony przez
niego przedstawiciel, może wydać mu specjalne dyspozycje z pominięciem Zleceniobiorcy,
pod warunkiem odnotowania ich w dokumentacji ochrony. Dyspozycje te będą wykonane
tylko w przypadku, jeżeli nie kolidują z przepisami prawa oraz nie wpływają ujemnie na stan
bezpieczeństwa ochranianych wartości.
4. Zleceniodawca zapewni osobom chroniącym, dostęp do sanitariatów oraz warunki socjalne
właściwe ze względu na rodzaj czynności.
5. Zleceniobiorca umożliwi kontrolę czynności ochronnych przez Zleceniodawcę w każdym
czasie.
6. Zleceniodawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zleceniobiorcy o każdej
zmianie dotyczącej zakresu dozorowania określonego w §1 ust. 5, która to zmiana może mieć
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wpływ na dalszą realizację usługi, w tym szczególnie na bezpieczeństwo chronionego mienia i
osoby chroniącej.
7. Zleceniodawca umożliwi Zleceniobiorcy okresową analizę zagrożenia obiektu. W przypadku
znaczącego wzrostu ryzyka po stronie Zleceniodawcy w stosunku do stanu początkowego
Strony umowy ponownie ustalą w ciągu 14 dni sposób i zasady dalszej ochrony.
8. Zleceniodawca zezwoli na umieszczenie na terenie chronionym tablic informujących, iż
obiekt jest chroniony przez Zleceniobiorcę.
9. W razie zagrożenia w ochranianym obiekcie, Zleceniobiorca zobowiązany jest podjąć
czynności zmierzające do zapobieżenia wystąpieniu szkody, a w razie jej zaistnienia do
zapobieżenia zwiększaniu jej rozmiarów i natychmiastowego powiadomienia niżej wskazanych
osób oraz właściwych służb publicznych.
1)Marek Komala -tel. kom. 606 406 780
2)Krzysztof Rochowski -tel. kom. 508 959 440
3)Błażej Kręciwilk -tel. kom. 519 492 389
4)Damian Szewczyk -tel. kom. 507 495 475
5)Robert Malicki -tel. kom. 516 770 619
6)Łukasz Dryja -tel. kom. 692 721 364
7)Emilian Kosela -tel. kom. 503 595 084
10. Wstępne dochodzenie w przypadku wystąpienia szkody odbywać się winno przy udziale
upoważnionych przedstawicieli Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy. Z czynności tych sporządza się
protokół, w którym określa się rodzaj szkody, wstępną wartość zniszczonych, uszkodzonych
lub skradzionych przedmiotów itp. Protokół winien być podpisany przez przedstawicieli Stron.
11. Materiały ze wstępnego postępowania wewnętrznego dotyczącego zdarzenia,
posiadającego znamiona przestępstwa, przekazuje się właściwym organom ścigania.
§4
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY
1. Zleceniobiorca ponosi względem Zleceniodawcy odpowiedzialność z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania zobowiązań umowy.
2. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, będące wynikiem działania siły
wyższej.
Na potrzeby niniejszej umowy za siłę wyższą Strony uznają zdarzenia nadzwyczajne,
zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia. Siłę wyższą stanowi w szczególności wystąpienie
okoliczności, pozostających poza kontrolą Stron, jak: wojna, mobilizacja, rozruchy społeczne,
akty sabotażu, terroryzmu, strajki powszechne, pożar, powódź, kataklizmy naturalne i
przemysłowe, klęski żywiołowe,.
3. Za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy
Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w przepisach prawa
cywilnego.
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4. Strony ponoszą pełną odpowiedzialność za urządzenia udostępnione lub wypożyczone im
przez drugą Stronę na czas i w celu realizacji niniejszej umowy.
§5
CZAS TRWANIA UMOWY I JEJ WYPOWIEDZENIE
1. Termin realizacji zamówienia ustala się:
- rozpoczęcie od dnia 01.01.2021 r.,
- zakończenie do dnia 31.12.2022 r.
2. Umowa może być rozwiązana przez Zleceniodawcę w trybie natychmiastowym, w
przypadku:
a) utraty przez Zleceniobiorcę koncesji uprawniającej do prowadzenia działalności
gospodarczej dotyczącej ochrony osób i mienia;
b) zmiany polisy ubezpieczeniowej uniemożliwiającej dalsze wykonywanie usługi,
c) w przypadku rażącego naruszenia umowy przez Zleceniobiorcę.
3. W przypadku stwierdzenia przez Zleceniodawcę rażącego naruszenia postanowień umowy
przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca obowiązany jest powiadomić o tym fakcie Zleceniobiorcę
na piśmie. Zleceniobiorca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia otrzymania
powiadomienia przystąpić wspólnie ze Zleceniodawcą do sporządzenia protokołu naruszeń.
Protokół powinien zostać podpisany przez przedstawicieli obu Stron. Protokół powinien
wyznaczać Zleceniobiorcy 14-dniowy termin na złożenie stosownych wyjaśnień na piśmie oraz
na podjęcie działań mających na celu usunięcie skutków naruszenia i zapobieżenie powstaniu
podobnych naruszeń w przyszłości. Nie przystąpienie Zleceniobiorcy do sporządzania bądź
podpisania protokołu naruszeń lub bezskuteczny upływ 14-dniowego terminu na złożenie
wyjaśnień i podjęcie działań mających na celu usunięcie skutków naruszeń oraz zapobieżenie
naruszeniom w przyszłości, upoważnia Zleceniodawcę do odstąpienia od umowy.
§6
WARUNKI PŁATNOŚCI ZA USŁUGĘ
1. Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie, które zgodnie z przyjętą ofertą, wyniesie:
Cena netto całego zamówienia wynosi: ...........................zł
Podatek VAT : ...........%
Cena brutto całego zamówienia wynosi: ......................... zł
Słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………. /100
Wartość usługi została wyliczona w oparciu o:
- stawkę netto za 1 godz. pracy pracownika ochrony .............. zł
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- stawkę brutto za 1 godz. pracy pracownika ochrony ............. zł
Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty, w tym koszty dostarczenia, użytkowania i obsługi
sprzętu monitorującego i inne.
2. Za wykonane usługi Zleceniobiorca wystawi na koniec każdego miesiąca kalendarzowego
fakturę w wysokości wynikającej z przemnożenia zmiennej ilości godzin ochrony (łączny czas
świadczenia ochrony przez wszystkich pracowników) przez stawkę godzinową pracownika w
wysokości ....... zł netto ( słownie: ........................................ ) + podatek VAT według stawki
zgodnej z obowiązującymi przepisami za każdą godzinę pracy jednego pracownika ochrony.
3. Zapłata wynagrodzenia za usługę następować będzie w formie przelewu na konto wskazane
przez Zleceniobiorcę na fakturze, którą Zleceniobiorca wystawiać będzie z datą ostatniego
dnia przepracowanego miesiąca.
4. Zapłata za usługę nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania poprawienie wystawionej
faktur(-y) przez Zleceniobiorcę.
5. W przypadku nie wywiązania się Zleceniodawcy z obowiązku dokonania zapłaty w
ustalonym terminie, Zleceniobiorca ma prawo naliczyć odsetki od zaległej kwoty za każdy
dzień opóźnienia, w wysokości ustawowej.
6. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
§7
1. Do kontaktów wzajemnych w związku z realizacją przedmiotu umowy Strony wyznaczają:
a) ze strony Zleceniodawcy osobą upoważnioną jest:
stanowisko
Z-ca Kierownika Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
imię i nazwisko
Łukasz Dryja
tel.:
kom. 692 721 364
uwagi
od poniedziałku do piątku w godz. 7ºº -15ºº
b) ze strony Zleceniobiorcy osobą upoważnioną jest: .............................................
§8
1. Zleceniodawca nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez
Zleceniobiorcę.
2. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Powierzenie
wykonania części niniejszej umowy podwykonawcom nie zwalnia Zleceniobiorcy
z odpowiedzialności za należyte jej wykonanie.
3. Zleceniobiorca może na warunkach określonych w niniejszej umowie:
1) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, pomimo nie wskazania
w Ofercie Zleceniobiorcy takiej części do powierzenia podwykonawcom,
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2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w Ofercie Zleceniobiorcy,
3) zrezygnować z podwykonawcy.
4. Przed przystąpieniem do wykonania niniejszej umowy Zleceniobiorca, o ile są już znane,
podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i ich
przedstawicieli prawnych, zaangażowanych w wykonywanie usług. Zleceniobiorca
zawiadamia Zleceniodawcę o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.
5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części niniejszej umowy następuje w trakcie
jego realizacji, Zleceniobiorca na żądanie Zleceniodawcy przedstawia oświadczenie,
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo żądania
oświadczeń, o którym mowa w zdaniu pierwszym w stosunku do podwykonawców,
o których mowa w pkt. 7.
6. Jeżeli Zleceniodawca stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy usług zachodzą podstawy
wykluczenia, Zleceniobiorca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub
zrezygnować z powierzenia wykonania tej części niniejszej umowy podwykonawcy.
7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Zleceniobiorca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zleceniobiorca jest
obowiązany wykazać Zleceniodawcy, że proponowany inny podwykonawca lub
Zleceniobiorca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby Zleceniobiorca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia. Obligatoryjnym dodatkowym warunkiem wyrażenia zgody Zleceniodawcy na
zmianę podwykonawcy, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest przedstawienie przez
Zleceniobiorcę wszystkich oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców (lub
innych dowodów) dotychczasowego podwykonawcy potwierdzających zapłatę przez
dotychczasowego podwykonawcę należnego im wynagrodzenia za wykonany zakres usług
do dnia dokonania zmiany niniejszej umowy.
8. Zleceniobiorca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
Zleceniodawcy projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi nie
później niż 14 dni przed jej zawarciem. Zleceniobiorca przedłoży, wraz z projektem umowy
o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub inny
dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia
osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Zleceniobiorcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
9. Jeżeli Zleceniodawca w terminie 10 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi w formie
pisemnej zastrzeżenia, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy. Zleceniodawca
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wniesie zastrzeżenia w szczególności, gdy projekt umowy nie spełnia wymagań, o których
mowa w pkt. 13 i 14.
10. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zleceniodawcę
zastrzeżeń do tego projektu, Zleceniobiorca przedłoży poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi
w terminie 5 dni od dnia zawarcia tej umowy.
11. Jeżeli Zleceniodawca w terminie 10 dni od dnia przedłożenia mu poświadczonej
za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są usługi nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę.
Zleceniodawca wniesie sprzeciw w szczególności, gdy treść zawartej umowy nie spełnia
wymagań, o których mowa w ust. 4.13 i 4.14.
12. Zleceniobiorca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zleceniodawcy
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są usługi w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy, chyba że
wartość takiej umowy jest większa niż 50.000,00 zł brutto.
13. Umowa o podwykonawstwo:
1) musi zawierać postanowienia określające zakres powierzanych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy usług, zasady odbioru usług wykonywanych przez
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, wskazanie, iż podstawą wystawienia faktury
lub rachunku jest podpisanie przez strony protokołu usług, w którym zostanie określona
ich wartość, tryb zatrudniania dalszych podwykonawców,
2) nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę
płatności od Zleceniobiorcy od zapłaty przez Zleceniodawcę Zleceniobiorcy
wynagrodzenia obejmującego zakres usług przez podwykonawcę, a także postanowień,
w których warunki płatności dla podwykonawcy za wykonany zakres usług w istotny
sposób odbiegają od określonych niniejszą umową warunków płatności Zleceniobiorcy
obejmujących zakres danej płatności,
3) musi zawierać postanowienia w zakresie wypełnienia przez Zleceniobiorcę
i podwykonawcę usługi, o których stanowi § 10 niniejszej umowy.
14. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności,
iż termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia
Zleceniobiorcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy usługi.
15. Zleceniobiorca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy
w terminach płatności określonych w umowie o podwykonawstwo.
16. Zleceniodawca dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowaną przez Zleceniodawcę umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
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usługi lub który zawarł przedłożoną Zleceniodawcy umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio
przez Zleceniobiorcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
17. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 16 dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zleceniodawcę umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
usługi lub po przedłożeniu Zleceniodawcy poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem usługi.
18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zleceniodawca umożliwi Zleceniobiorcy
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin na zgłoszenie uwag wyznaczony
zostanie na okres nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia informacji o możliwości
zgłoszenia pisemnych uwag.
20. W przypadku zgłoszenia przez Zleceniobiorcę uwag, o których mowa w pkt. 19
Zleceniodawca może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Zleceniobiorca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zleceniodawca potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy.
22. Zleceniodawca może żądać od Zleceniobiorcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy,
jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, nie
spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
23. Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawców.
24. Do solidarnej odpowiedzialności Zleceniodawcy, Zleceniobiorcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych usług stosuje się przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
§9
1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne:
a) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony brak zapłaty, natomiast w
przypadku nieterminowej zapłaty kara będzie naliczana w wysokości 500,00 zł za każdy dzień
od dnia wymagalnej zapłaty, aż do dnia w którym Zleceniobiorca przedstawi dowód
dokonania zapłaty,
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b) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są usługi lub projektu jej zmiany w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony
taki przypadek,
c) w przypadku określonym § 8 ust. 12 niniejszej umowy- 1.000,00 zł za każdy stwierdzony taki
przypadek;
d) w przypadku uniemożliwienia Zleceniodawcy kontroli, o której mowa w § 10 ust. 3 3.000,00 zł za każde uniemożliwienie przeprowadzenia takiej kontroli.
e) z tytułu odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Termin zapłaty kary umownej wynosi 3 dni od dnia skutecznego doręczenia Zleceniobiorcy
wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień
opóźnienia. Zleceniodawca w razie opóźnienia w zapłacie kar umownych przez Zleceniobiorcę
dokona potrącenia wysokości kar z wynagrodzenia Zleceniobiorcy, na co Zleceniobiorca
wyraża zgodę.
3. Zapłata kary przez Zleceniobiorcę lub potrącenie przez Zleceniodawcę kwoty kary
z płatności należnej Zleceniobiorcy nie zwalnia Zleceniobiorcy z obowiązku ukończenia usługi i
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
4. Zleceniodawca mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy kary
umowne nie pokrywają poniesionej szkody.
§ 10
1. Zleceniobiorca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy uwzględnią w umowach zawieranych
w związku z wykonaniem niniejszej umowy koszty pracy, których wartość nie może być niższa
od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 października 2002 r., o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. 2018r. poz.
2177).
2. Zleceniodawca wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Zleceniobiorcę lub
podwykonawcę osób wykonujących czynności faktyczne w trakcie realizacji zamówienia
dotyczące wykonania usług, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495), z wyjątkiem przypadków określonych obowiązującymi
przepisami prawa (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane
samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą).
3. W trakcie realizacji zamówienia Zleceniodawca uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Zleceniobiorcy odnośnie spełniania przez Zleceniobiorcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w ust. 10.2 czynności. Zleceniodawca uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich
oceny,
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2) żądania wyjaśnień i dokumentów w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia
spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zleceniodawcy w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Zleceniobiorca przedłoży Zleceniodawcy wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Zleceniobiorcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 10.2 czynności w
trakcie realizacji zamówienia - oświadczenie Zleceniobiorcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy
wezwanie Zleceniodawcy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że
objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Zleceniobiorcy lub
podwykonawcy – z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik do umowy.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do spełniania przez Zleceniobiorcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w ust. 10.2 czynności, po złożeniu wymaganego przez Zleceniodawcę oświadczenia
przez Zleceniobiorcę lub podwykonawcę, Zleceniodawca może żądać od Zleceniobiorcy lub
podwykonawcy:
1) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Zleceniobiorcę lub
podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Zleceniobiorcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników).
Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
2) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Zleceniobiorcę
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Zleceniobiorcę lub
podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do
ubezpieczeń, zanonimizowanej w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
6. Nieprzedłożenie przez Zleceniobiorcę Dokumentów w terminie wskazanym przez
Zleceniodawcę zgodnie z ust. 10.4 i 10.5, bądź też przedstawienie dokumentów, które nie
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będą potwierdzać spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 10.2 będzie traktowane jako
niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę.
7. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia ww. osób przez okres
realizacji wykonywanych przez nich czynności.
8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Zleceniobiorcę lub podwykonawcę, Zleceniodawca może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
§11
Zmiany w umowie
1. Zleceniodawca dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
zamówienia stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) w przypadku zmiany stawki VAT nastąpi zmiana ceny umowy w stopniu odpowiadającym
zmianie stawki podatku VAT (+/-),
2) w przypadku zmiany:
a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.
U. z 2015r., poz. 2008),
b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- Zleceniodawca dopuszcza możliwość dokonania zmian wynagrodzenia w oparciu o
przedstawione przez Zleceniobiorcę zestawienie wpływu dokonanych zmian na koszty
wykonania niniejszej umowy przez Zleceniobiorcę. Wniosek o dokonanie zmiany może
zostać przyjęty do rozpoznania po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym lub innym
urzędowym publikatorze powszechnego aktu będącego podstawą zmiany. Strony będą
dążyły do podpisania aneksu regulującego wynagrodzenie Zleceniobiorcy przed
wejściem w życie przepisów stanowiących podstawę sporządzenia przez Zleceniobiorcę
wniosku. Zleceniodawca ma prawo do zgłoszenia zastrzeżenia do kalkulacji
Zleceniobiorcy. W przypadku należytego udowodnienia wzrostu kosztów związanych z
realizacją niniejszej umowy Strony podpiszą stosowny aneks. Zleceniodawca dopuszcza
przeprowadzenie negocjacji ze Zleceniobiorcą w celu ustalenia rzeczywistego wpływu
dokonanych zmian na koszty realizacji niniejszej umowy.
3) Zmiana wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt. 2 lit. a zostanie ustalona
poprzez uwzględnienie zwiększenia wynagrodzeń pracowników, którzy otrzymują
wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub jego odpowiednią
część (w przypadku pracowników zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat),
bezpośrednio biorących udział w realizacji zamówienia na rzecz Zleceniodawcy w części
pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany przepisów mających wpływ
na wynagrodzenie. Z tym zastrzeżeniem, ze minimalne wynagrodzenie ustalone
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości
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minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w
2021 r. (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1596) nie będzie generowało uprawnienia
Zleceniobiorcy do podniesienia stawki godzinowej wynagrodzenia.
4) Zmiana wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt. 2 lit. b zostanie ustalona
poprzez uwzględnienie zwiększonych składek od wynagrodzeń osób, zatrudnionych na
umowę o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną nie
prowadzącą działalności gospodarczej, bezpośrednio biorących udział w realizacji na rzecz
Zleceniodawcy pozostałej do wykonania części zamówienia, w momencie wejścia w życie
zmiany przepisów mających wpływ na wynagrodzenie.
5) Zleceniodawca w każdym czasie uprawniony jest do weryfikacji kalkulacji oraz
oświadczenia Zleceniobiorcy i do żądania przedstawienia przez Zleceniobiorcę–zgodnie z
wyborem Zleceniodawcy–wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających
kalkulację, w szczególności listy osób wskazanych w pkt. 3) i 4), umów na podstawie
których ww. osoby są zatrudnione przez Zleceniobiorcę, zgłoszenia ww. osób do ZUS/KRUS.
2. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, w drodze aneksu
do umowy, pod rygorem nieważności.
§12
Rozstrzyganie sporów
1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zleceniodawca i Zleceniobiorca
będą się posiłkować postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia i oferta Zleceniobiorcy stanowią integralną
część umowy.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają
przepisy Kodeksu cywilnego i, jeżeli przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią
inaczej.
3. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy, co do których Strony nie doszły
do porozumienia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
§13
Postanowienia dotyczące RODO
1. Strony niniejszej umowy oświadczają, że zgodnie z przepisami 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 (zwanego dalej
"Rozporządzeniem" lub „RODO"), powierzają sobie nawzajem dane osobowe osób je
reprezentujących (np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres, e-mail), oraz osób
uczestniczących w wykonywaniu zamówienia lub odpowiedzialnych za realizację niniejszej
umowy po każdej ze stron (np. imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres, adres, email).
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2. Wskazane w ust. 1 dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy i
nie będą przekazywane do dalszego przetwarzania bez zgody drugiej strony, z zastrzeżeniem
ust. 6 niniejszego paragrafu.
3. Strony oświadczają, że stosują środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia,
adekwatne do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w
art. 32 Rozporządzenia.
4. Strony zobowiązują się po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej
zwłoki zgłosić je drugiej stronie, jak również mają prawo do kontroli sposobu przetwarzania
danych osobowych przez drugą stronę.
5. Strony mają prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, jak też do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego
przetwarzania, na zasadach określonych przepisami prawa.
6. Odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
dokumentacja z realizacji zadania, w oparciu o obowiązujące przepisy.
7. Dane osobowe będą przechowywane oraz archiwizowane przez okres wynikający z
obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych , w tym przez okres niezbędny do
dochodzenia roszczeń.
§14
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.
§15
Integralną część niniejszej umowy stanowią:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
2. formularz ofertowy.
ZLECENIODAWCA:

ZLECENIOBIORCA:

Załącznik
………………………………………………
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Pieczęć podmiotu składającego oświadczenie
OŚWIADCZENIE ZECENIOBIORCY / PODWYKONAWCY*

Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania firmy
……………………………..…………………………………………………………………………
adres
…………………………………………………………………………………………………………
niniejszym oświadczam, że niżej wymienione czynności, w zakresie realizacji zamówienia
objętego umową na
„Usługa kompleksowej ochrony i monitoringu Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych w Płoszowie ul. Jeżynowa 40 gm. Radomsko”
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Lp.

Czynności
objęte
wezwaniem

Liczba osób
wykonujących
czynności
objęte
wezwaniem

Imiona i Nazwiska
osób wykonujących
czynności objęte
wezwaniem

Rodzaj
umowy
o pracę

Wymiar
etatu

Oświadczam, że niniejsze oświadczenie nie zostało złożone dla pozoru a zawarte w nim
informacje są zgodne z prawdą.

……………………......
Miejscowość, data

………..………………………………………………
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
Zleceniobiorcy lub Podwykonawcy

* Nieodpowiednie skreślić
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