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Łężyce, 2016-03-02

EKO DOLINA SP. Z O.O.
ŁĘŻYCE, AL. PARKU KRAJOBRAZOWEGO 99
84-207 KOLECZKOWO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości szacunkowej powyżej 209 000,00 EUR
Przedmiot zamówienia:
„Usługa przetwarzania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12
– inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11”

Sporządził SIWZ:

Zatwierdził:
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I. Zamawiający
"EKO DOLINA" Sp. z o .o.
adres siedziby:
Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99
84-207 Koleczkowo
tel. 58 / 672 50 00
fax. 58 / 672 74 74
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawa zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015.2164).
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów
dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013.231).
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U. 2015.2254).
4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie kwot
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania
ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. 2015.2263).
5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r. w sprawie
protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010r. Nr 223 poz.
1458).
Definicje:
Rozporządzenie – oznacza Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady Unii Europejskiej z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. U.
UE. L 190/1 z późn. zm.)
Dyrektywa – oznacza Dyrektywę Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996r. dotyczącą
zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli
Ustawa o odpadach – oznacza ustawę o odpadach z dnia 14.12.2012r. (Dz. U. 2013 poz. 21 z
późn. zm.)
Prowadzący Instalację – oznacza podmiot prowadzący instalację do przetwarzania
odpadów, to jest firmę która dokona przetwarzania Odpadów w procesie R3 w swoim
zakładzie.
Przewoźnik – oznacza firmę odbierającą Odpady od Zamawiającego w imieniu i na rachunek
Wykonawcy i transportującą je do Prowadzącego Instalację.
Kontrakt – oznacza umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a Prowadzącym Instalację, o
której mowa w art. 5 Rozporządzenia, regulującą zobowiązania w przypadku niezgodnego z
planem lub nielegalnego przemieszczenia odpadów.
Odpady – oznaczają odpady o kodzie 19 12 12 – „inne odpady (w tym zmieszane substancje i
przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11”, stanowiące
odpad w rozumieniu Ustawy o odpadach i przepisów do niej wykonawczych / stanowiące
odpad wymieniony w art. 3 ust. 1 lit. b) iii) Rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie przemieszczania
odpadów (Dz. U. UE. L 190/1 z późn. zm.).
Dni robocze – poniedziałek – piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
Przedsiębiorca - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 50, poz. 331 z późn.
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zm.) tj. przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
a także:
a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi
o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą
w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub
prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,
c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy
z dn. 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, nad co najmniej jednym
przedsiębiorcą,
choćby
nie
prowadziła
działalności
gospodarczej
w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze
działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 ustawy
z dn. 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
d) związek przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dn. 16.02.2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów - na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających
konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;
Grupa Kapitałowa - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są
kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym
również tego przedsiębiorcę;
Przejęcie kontroli - rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego
uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu
wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego
wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą
w szczególności:
a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu
wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź
w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie
porozumień z innymi osobami,
b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady
nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie
porozumień z innymi osobami,
c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków
zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej
zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień
z innymi osobami,
e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub
przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;
Umowa o podwykonawstwo – rozumie się przez to umowę w formie pisemnej o
charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane
stanowiące cześć zamówienia publicznego, zawartą miedzy wybranym przez Zamawiającego
wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku zamówień publicznych na
roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między
dalszymi podwykonawcami.
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie - na warunkach opisanych w umowie, która
zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy –
przetwarzania Odpadów odebranych przez Wykonawcę od Zamawiającego w ilości łącznej
nie większej niż 56.000 Mg (+/- 10 Mg), przy czym odpady te mogą zostać poddane wyłącznie
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procesowi odzysku R3 zgodnie z określeniem oznaczenia tego procesu w Ustawie
o odpadach/załączniku IA do Rozporządzenia.
2. Rodzaj Odpadu
1. Odpad sklasyfikowany pod kodem odpadu 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione
w 19 12 11, stanowiący frakcję odpadów o średnicy do 80 mm - odpad luzem, w ilości
56.000 Mg (+/-) 10 Mg (różnice ilościowe mogą wynikać z zastosowanych rozwiązań
technicznych i technologicznych cyklu przetwarzania odpadów, systemu wagowego
oraz warunków magazynowych).
2. Odbiór odpadu:
a) Przekazanie i odbiór Odpadów następować będzie wyłącznie na podstawie
i zgodnie z pisemnymi [forma pod rygorem nieważności] zamówieniami
Zamawiającego kierowanymi do Wykonawcy i doręczanymi faksem, określającymi
ilość Odpadów oraz termin, w którym Zamawiający oczekuje ich odbioru.
Zamawiający będzie składać zamówienie opisane powyżej w sytuacji, gdy
zgromadzona przez niego ilość Odpadów - przedmiotu przekazania będzie
wynosiła min. 20 ton do odebrania w jednym dniu.
b) Wykonawca będzie odbierał Odpady z terenu zakładu prowadzonego przez
Zamawiającego w Łężycach, Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo,
gm. Wejherowo [Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych RIPOK] w dni robocze [poniedziałek – piątek z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy] w godzinach 06:00-11:00 oraz 15:00-17:00.
c) Odbiór Odpadów następować będzie transportem zorganizowanym przez
Wykonawcę i na jego koszt, także w zakresie kosztów przewozu, ubezpieczenia na
czas transportu oraz rozładunku.
d) Odbiór Odpadów następować będzie wyłącznie pojazdami spełniającymi łącznie
następujące warunki:

waga brutto pojedynczego pojazdu wjeżdżającego (pusty pojazd do załadunku) na
teren zakładu Zamawiającego nie może przekraczać 18 ton

odległości pomiędzy skrajnymi osiami pojedynczego pojazdu nie mogą
przekraczać długości 16 metrów, długość pojazdu nie może przekroczyć 18 m.

pojazd musi posiadać możliwość załadunku ‘od góry’, a wysokość załadowcza nie
może przekraczać 3,6 m

w przypadku pojazdów, w których plandeka zabezpieczająca przed rozwiewaniem
zwijana jest bocznie, musi ona być przymocowana i rozwijana od strony kierowcy.
e) Załadunek Odpadów na podstawione przez Wykonawcę pojazdy jest obowiązkiem
Zamawiającego. Zamawiający zważy pojazd Wykonawcy przed załadunkiem oraz
po załadowaniu na niego Odpadów na wadze samochodowej z dokładnością do
40 kg, zlokalizowanej na terenie RIPOK. Waga ta będzie wagą wiążącą dla rozliczeń
między Stronami.
f) Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, jak i również
za utratę, ubytki oraz uszkodzenia Odpadów, powstałe w czasie transportu
odpadów od chwili wydania w zakładzie Zamawiającego oraz w trakcie
rozładunku, magazynowania Odpadów do czasu zakończenia wykonania usługi
stanowiącej przedmiot niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego. Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za działania
oraz zaniechania swego personelu oraz podmiotów, którymi posłużył się
wykonując przedmiot zamówienia, np. Przewoźników.
g) Z chwilą wydania odpadów Wykonawcy tj. wskazanemu przez niego
Przewoźnikowi, na Wykonawcę przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane
z nimi oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia,
w szczególności przejmuje on odpowiedzialność za wydane Odpady, za należyte
zgodne z prawem postępowanie z nimi i za skutki z tego wynikające.
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3. Opakowanie odpadu:
Zamawiający nie dokona opakowania przekazywanych odpadów tj. będą one załadowane
jako frakcja o średnicy do 80 mm na pojazdy Wykonawcy luzem.
4. Dokumenty związane z potwierdzeniem wykonania usługi będącej przedmiotem
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz sprawdzeniem
prawidłowości/ustaleniem ilości Odpadów poddanych procesowi odzysku:
1) W przypadku, gdy usługa będzie wykonywana na terytorium Polski:
a) dokument wydania z magazynu – Zamawiający będzie wystawiać dokument
wydania z magazynu przy każdym wyjeździe załadowanego pojazdu Wykonawcy
z terenu zakładu prowadzonego przez Zamawiającego;
b) karta przekazania odpadu – Zamawiający będzie wystawiać i doręczać Wykonawcy
zbiorcze karty przekazania odpadu, obejmujące Odpady odebrane przez
Wykonawcę z zakładu Zamawiającego w okresie jednego miesiąca kalendarzowego
[karta wystawiana będzie w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, zgodnie
z wymaganiami określonymi w Ustawie o odpadach]. Do każdej karty przekazania
odpadu dołączony będzie bilans ważeń z programu komputerowego obsługującego
system wagowy w zakładzie prowadzonym przez Zamawiającego obejmujący
Odpady ze wskazanego w tej karcie okresu. W terminie nie późniejszym niż 21 dni
od daty doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego karty przekazania odpadu,
Wykonawca doręczy Zamawiającemu – zwrotnie – jeden egzemplarz podpisanej
karty.
c) dokument potwierdzający wykonanie odzysku/unieszkodliwiania – najszybciej jak
to możliwe, jednak nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia odzysku
Odpadów oraz nie później niż w terminie 90 dni od daty wydania Odpadów
Wykonawcy, Wykonawca doręczy Zamawiającemu niżej wskazane – oba dokumenty potwierdzające wykonanie usługi stanowiącej przedmiot niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
- oświadczenie Wykonawcy, zgodne ze wzorem (załącznik nr 5 do SIWZ), w którym
Wykonawca poświadcza, że w danym, wskazanym w treści oświadczenia okresie
wykonał usługę stanowiącą przedmiot niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego
- dokument/y potwierdzający/e przyjęcie Odpadów do obiektu Prowadzącego
Instalację, w którym prowadzony jest proces odzysku R3. Dokument/y opatrzony/e
musi/szą być pieczątką firmy Wykonawcy/Prowadzącego Instalację, musi/szą
wskazywać nazwę tego obiektu, termin przyjęcia Odpadu do tego obiektu [co
najmniej dzień, miesiąc i rok] oraz ilość Odpadów przyjętych w tej dacie do tego
obiektu.
2) W przypadku, gdy usługa będzie wykonywana poza terytorium Polski:
a) dokument wydania z magazynu – Zamawiający będzie wystawiać dokument
wydania z magazynu przy każdym wyjeździe załadowanego pojazdu Wykonawcy
z terenu zakładu prowadzonego przez Zamawiającego
b) dokument przesyłania – dokument ten będzie wypełniany i przekazywany zgodnie
z wymaganiami Rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady Unii Europejskiej z dnia 14.06.2006r. w sprawie przemieszczania odpadów
(Dz. U. UE. L 190/1 z późn. zm.)
c) potwierdzenie otrzymania Odpadów - Wykonawca zobowiązany będzie do i ponosić
będzie odpowiedzialność za wykonanie następujących zobowiązań: przekazanie
przez Prowadzącego Instalację, Zamawiającemu oraz właściwym organom,
pisemnego potwierdzenia otrzymania przez niego Odpadów - w terminie nie
późniejszym niż 3 dni od otrzymania Odpadów przez Prowadzącego Instalację.
Dokument ten musi spełniać wymagania Rozporządzenia,
d) dokument potwierdzający wykonanie odzysku/unieszkodliwiania - Wykonawca
zobowiązany będzie do i ponosić będzie odpowiedzialność za wykonanie
następujących zobowiązań: przekazanie przez Prowadzącego Instalację właściwym
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organom zaświadczenia od Prowadzącego Instalację potwierdzającego odzysk
Odpadów w procesie R3, spełniającego wymagania Rozporządzenia, oraz doręczenie
Zamawiającemu kserokopii tych dokumentów poświadczone za ich zgodność z
oryginałem - najszybciej jak to możliwe, jednak nie później niż w terminie 30 dni od
dokonania odzysku oraz nie później niż w terminie 1 roku [ lub krótszym jeżeli
będzie to wynikało z decyzji właściwych organów] od daty wydania Odpadów
Wykonawcy.
5. Inne zobowiązania Wykonawcy (dotyczy przypadku, gdy usługa będzie wykonywana poza
terytorium Polski):
Niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od wezwania Zamawiającego i z zachowaniem
zobowiązania opisanego w §17 ust.3 wzoru umowy (w zał. nr 6A), przekazania
Zamawiającemu:
a) wszelkich danych dotyczących Przewoźników Odpadów np. ich wykazu, ich
numerów rejestracji, adresów, numerów telefonów/faksu, danych osób
wyznaczonych do kontaktu, dokumentów poświadczających rejestrację
przewoźnika/ów uprawniających do przewozu odpadów, kopii polisy
ubezpieczeniowej przewoźnika od odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom
trzecim, danych dotyczące środków transportu z zastosowaniem skrótów i kodów
wymaganych prawem i wskazanych przez Zamawiającego;
b) wszelkich informacji dotyczących środków podjętych w celu zapewnienia
bezpieczeństwa transportu Odpadów, kosztów transportu, odległości przewozowych
pomiędzy miejscem wskazanym w §3 ust.1 wzoru umowy (w zał. nr 6A) a instalacją
Prowadzącego Instalację, w tym wariantów tras, także w razie nieprzewidzianych
okoliczności, a w razie transportu kombinowanego, miejsc gdzie nastąpi
przekazanie;
c) wszelkich danych dotyczących agencji spedycyjnej1;
d) wszelkich danych, dokumentów dotyczących procesu odzysku w instalacji
przetwarzania, do której przekazane zostały Odpady w celu realizacji operacji R3 oraz
informacji dotyczących zastosowanej technologii w ramach tego procesu, także w
zakresie metody unieszkodliwienia frakcji niepodlegającej odzyskowi po zakończeniu
tego procesu, ilości odzyskanego materiału w stosunku do odpadów, których odzysk
nie jest możliwy oraz kosztów odzysku;
e) wszelkich innych informacji żądanych przez Zamawiającego a dotyczących zawarcia
lub wykonywania umowy, które zostały uznane przez organy administracji
publicznej kraju wysyłki tj. Polski jako istotne dla oceny zgłoszenia Przekazującego
zgodnie z Rozporządzeniem oraz z przepisami prawa umowy i z zachowaniem
warunku opisanego w §17 ust.3 wzoru umowy (w załączniku nr 6A).
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
90500000-2 – Usługi związane z odpadami
90514000-3 usługi recyklingu odpadów
90513000-6 usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
90511000-2 usługi wywozu odpadów

UWAGA:
Zamawiający informuje, że na terenie zakładu Eko Dolina Sp. z o.o. obowiązuje system
zarządzania środowiskowego zgodny z PN-EN ISO 14001.
IV. Części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających
w wysokości 10% wartości zamówienia podstawowego.
1

Jeżeli transport organizowany jest przez agencję spedycyjną.
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VI. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VII. Termin wykonania zamówienia
1) jeżeli przemieszczanie odpadów będzie miało charakter krajowy:
Umowa obowiązywać będzie od dnia jej zawarcia. Umowa zawarta na czas określony tzn.
zamówienia jednostkowe oraz odbiory Odpadów będą odbywały się w okresie czasu, w
którym Wykonawcy zostaną przekazane Odpady w ilości wskazanej w ofercie
Wykonawcy to jest w łącznej ilości 56.000 Mg (+/-) 10 Mg, jednakże nie dłużej niż w
okresie:

24 miesięcy od daty zawarcia umowy,

obowiązywania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, o którym mowa w §5
ust. 11 wzoru umowy (załącznik nr 6)
w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
2) jeżeli przemieszczanie odpadów będzie miało charakter międzynarodowy
Umowa obowiązywać będzie od dnia jej zawarcia oraz Kontraktu, przy czym
Zamawiający dokona pierwszego zamówienia, nie wcześniej niż po otrzymaniu
ostatecznej decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zezwalającej na wywóz
odpadów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Umowa zawarta na czas określony
tzn. zamówienia jednostkowe oraz odbiory Odpadów będą odbywały się w okresie
czasu, w którym Wykonawcy zostaną przekazane Odpady w ilości wskazanej w ofercie
Wykonawcy to jest w łącznej ilości 56.000 Mg (+/-) 10 Mg, jednakże nie dłużej niż w
okresie:

27 miesięcy od daty zawarcia umowy,

24 miesięcy od daty otrzymania ostatecznej decyzji Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska, o której mowa powyżej,

obowiązywania Kontraktu,

obowiązywania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, o którym mowa w §5
ust. 12 wzoru umowy (załącznik nr 6A),

obowiązywania zezwolenia na międzynarodowe przemieszczanie Odpadów,
w zależności od tego, które z wyżej wymienionych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają
dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
Oceny spełniania przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na
podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących dokumentów:
(i)
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie
z załącznikiem nr 2. (W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę (np.
Konsorcjum), Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie
wynikającym z zapisów art. 22 ust. 1 pkt 1-4 PZP - musi być podpisane przez wszystkich
Wykonawców składających wspólną ofertę lub przez Pełnomocnika upoważnionego do
reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu
i podpisania umowy w sprawie zamówienia;)
(ii) kopii decyzji administracyjnych zezwalających na przetwarzanie Odpadów w procesie
odzysku R3, tzn.:
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-

pozwolenia zintegrowanego, jeżeli instalacja gdzie będzie przeprowadzany proces
odzysku R3 objęta jest obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego z dniem
01.07.2015r.
lub
- zezwolenia na przetwarzanie odpadów, jeżeli instalacja gdzie będzie przeprowadzany
proces odzysku R3 nie jest objęta obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego
z dniem 01.07.2015r.
Uwaga:
Wykonawca posiadający instalację poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej powinien
przedstawić kopię zezwolenia równoważnego decyzjom wymienionym w pkt. (ii)
powyżej wystawianego w kraju, w którym ta instalacja się znajduje.
2. posiadania wiedzy i doświadczenia
Oceny spełniania przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na
podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących dokumentów:
1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie
z załącznikiem nr 2 do SIWZ (W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę (np.
Konsorcjum), Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie
wynikającym z zapisów art. 22 ust. 1 pkt 1-4 PZP - musi być podpisane przez wszystkich
Wykonawców składających wspólną ofertę lub przez Pełnomocnika upoważnionego do
reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu
i podpisania umowy w sprawie zamówienia)
2) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia;
Wykonawca może w tym celu wykorzystać załącznik nr 4 do SIWZ;
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2, odpowiada
solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi
winy.
3) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1
ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp, Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych
podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów żąda:
- dokumentów dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
W tym celu Wykonawca może wykorzystać tabelę nr 1 w załączniku nr 4, który
wypełnia inny podmiot, z którego zasobów będzie korzystał Wykonawca.
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
Wykonawca musi:
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a) dysponować aktywnym numerem faksowym wraz z urządzeniem,
b) dysponować instalacją do przetwarzania odpadów w procesie odzysku R3,
c) dysponować pojazdami spełniającymi warunki do transportu Odpadów, tj.:
 waga brutto pojedynczego pojazdu wjeżdżającego (pusty pojazd do
załadunku) na teren RIPOK nie może przekraczać 18 ton
 odległości pomiędzy skrajnymi osiami pojedynczego pojazdu nie mogą
przekraczać długości 16 metrów, a długość pojazdu nie przekroczy
18 metrów
 pojazd musi posiadać możliwość załadunku ‘od góry’, a wysokość załadowcza
nie może przekraczać 3,6m;
 w przypadku pojazdów, w których plandeka zabezpieczająca przed
rozwiewaniem zwijana jest bocznie, musi być ona przymocowana i rozwijana
od strony kierowcy.
Oceny spełniania przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na
podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących dokumentów:
(i) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 4A) – do wypełnienia.
(ii) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie
z załącznikiem nr 2 (w przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę (np.
Konsorcjum), oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie
wynikającym z zapisów art. 22 ust. 1 pkt 1-4 PZP - musi być podpisane przez wszystkich
Wykonawców składających wspólną ofertę lub przez Pełnomocnika upoważnionego do
reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu
i podpisania umowy w sprawie zamówienia),
(iii) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia; Wykonawca może w tym celu wykorzystać załącznik nr 4 do
SIWZ;
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z wyróżnikiem
(iii), odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi
winy.
(iv) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1
ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp, Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych
podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów żąda:
- dokumentów dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
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W tym celu Wykonawca może wykorzystać tabelę nr 1 w załączniku nr 4, który
wypełnia inny podmiot, z którego zasobów będzie korzystał Wykonawca.
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej
Wykonawca musi wykazać:
a) posiadanie środków finansowych w wysokości co najmniej 3.500.000,00 zł lub
posiadanie zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 3.500.000,00 zł.
b) posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma
gwarantowana polisy powinna wynosić minimum 3.000.000,00 zł.
Wartości i dane ekonomiczne i finansowe przedstawione przez Wykonawcę mają
potwierdzić spełnianie przez Wykonawcę warunków określonych przez
Zamawiającego powyżej w niniejszym punkcie. Jeżeli Wykonawca przedstawi wartości
i dane ekonomiczne w innej walucie niż PLN, wówczas Zamawiający dokona
przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP)
obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym
Wspólnot Europejskich.
Oceny spełniania przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na
podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących dokumentów:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr
2 do SIWZ (W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę (np. Konsorcjum),
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wynikającym
z zapisów art. 22 ust. 1 pkt 1-4 PZP - musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców
składających wspólną ofertę lub przez Pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich
w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i podpisania umowy w sprawie
zamówienia);
2) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia; Wykonawca może
w tym celu wykorzystać załącznik nr 4 do SIWZ;
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2, odpowiada
solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi
winy.
3) Wykonawca musi dołączyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert, potwierdzającą posiadanie środków finansowych w wysokości co
najmniej 3.500.000,00 zł lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości co najmniej
3.500.000,00 zł
4) Wykonawca musi dołączyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę
minimum 3.000.000,00 zł.
5) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może
przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie
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opisanego przez zamawiającego warunku.
6) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust.1 pkt 4
ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował
zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda:
- dokumentów o których mowa w pkt 3), 4) i 5) powyżej, a także innych dokumentów
dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz dokumentów dotyczących
w szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
W tym celu Wykonawca może wykorzystać tabelę nr 1 w załączniku nr 4, który
wypełnia inny podmiot, z którego zasobów będzie korzystał Wykonawca.
Wymóg opłacenia polisy OC powinien być wypełniony na dzień upływu terminu składania
ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Późniejsze wypełnienie tego
obowiązku przez Wykonawcę (opłata polisy) nie będzie uznane za spełnienie warunku
podmiotowego udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, nawet jeżeli później
polisa ubezpieczeniowa zostanie przez dany podmiot opłacona, a tym samym ochrona
ubezpieczeniowa danego wykonawcy obowiązuje będzie obowiązywała. Zgodnie z opinią
Prezesa
Urzędu
Zamówień
Publicznych
umieszczoną
na
stronie
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2138: „ Nie można, […] uznać za „opłaconą” w
rozumieniu przepisów rozporządzenia polisę, której termin płatności jest odroczony i
upływa po terminie otwarcia ofert. […] W sytuacji, gdy fakt opłacenia składek nie
wynika z samej treści polisy, wykonawca powinien załączyć do polisy inny dokument
potwierdzający odprowadzenie stosownych składek (np. wyciąg z konta bankowego,
rachunek, itp.)”.
W przypadku Wykonawców wspólnie składających oferty (konsorcjum) Zamawiający
uzna warunek posiadania polisy OC za spełniony w przypadku sumowania kwoty
ubezpieczenia od każdego z konsorcjantów.
Zamawiający uzna również za prawidłowe złożenie polisy OC tylko przez jednego
z konsorcjantów, pod warunkiem spełnienia przez polisę warunków opisanych
w SIWZ.
5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy,
zamawiający żąda, następujących dokumentów:
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 3;
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał
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przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
g) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
h) oświadczenia o nie przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w ustawie
o ochronie konkurencji i konsumentów zgodnie z załącznikiem nr 3A do SIWZ, lub listy
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
6. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Zamawiający żąda:
a) kopii rejestracji Przewoźnika w zakresie przewozu towarów (w przypadku gdy w
przemieszczanie zaangażowany jest więcej niż jeden przewoźnik – wymagana jest
kopia rejestracji każdego z tych przewoźników. W przypadku gdy transport odpadów
organizowany jest przez agencję spedycyjną - wymagana jest kopia rejestracji tej
firmy oraz wszystkich przewoźników) – dotyczy przypadku, gdy usługa będzie
wykonywana poza terytorium Polski.
b) wykazu przewidywanych środków transportu sporządzony przy użyciu skrótów
wyszczególnionych w wykazie skrótów i kodów (załącznik IA do rozporządzenia
(WE)1013/2006) – dotyczy przypadku, gdy usługa będzie wykonywana poza
terytorium Polski.
c) kopii pozwolenia wydanego zgodnie z art. 4 i 5 Dyrektywy (wymagane jeśli instalacja
odzysku/unieszkodliwiania jest ujęta w załączniku I, kategoria 5 do Dyrektywy) –
dotyczy przypadku, gdy usługa będzie wykonywana poza terytorium Polski.
d) dla instalacji wybudowanych/zamontowanych przed 2016r.:
(i) fotografii przedstawiających istniejące instalacje do przetwarzania odpadów
w procesie odzysku i/lub unieszkodliwiania, którymi będzie dysponował
Wykonawca (zgodnie z zał. nr 4A) przy realizacji umowy zawartej na podstawie
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
(ii) zbiorczego zestawienia danych za rok 2015 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów
formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień
danych o odpadach (Dz. U. 2010.249.1674) potwierdzającego odzysk odpadu w
procesie R3 przez instalację, którą będzie dysponował Wykonawca w trakcie
realizacji umowy lub równoważnego dokumentu wystawionego przez
upoważnioną instytucję w kraju, w którym Wykonawca lub osoby trzecie z poza
terytorium RP posiadają instalację do przetwarzania odpadów w procesie
odzysku/ unieszkodliwiania
i/lub
(iii) pozwolenia na użytkowanie (o którym mowa w ustawie z dnia 07.07.1994r.
prawo Budowlane – t.j. Dz. U. 2013.1409) instalacji do przetwarzania odpadów w
procesie odzysku i/lub unieszkodliwiania, którymi będzie dysponował
Wykonawca (zgodnie z zał. nr 4A) przy realizacji umowy zawartej na podstawie
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, lub
równoważnego dokumentu wystawionego przez upoważnioną instytucję w kraju,
w którym Wykonawca lub osoby trzecie z poza terytorium RP posiadają instalację
do przetwarzania odpadów w procesie odzysku/ unieszkodliwiania.
e) dla instalacji wybudowanych/zamontowanych po 01.01.2016r.:
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(i) fotografii przedstawiających istniejące instalacje do przetwarzania odpadów
w procesie odzysku i/lub unieszkodliwiania, którymi będzie dysponował
Wykonawca (zgodnie z zał. nr 4B) przy realizacji umowy zawartej na podstawie
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
(ii) Wykonawca w przypadku rozpoczęcia przetwarzania odpadów w instalacji
w roku 2016, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów w
postaci Kart Ewidencji Odpadu za cały okres przetwarzania przedmiotu
zamówienia w tym roku. Przedłożone Karty Ewidencji Odpadu muszą obejmować
potwierdzenie przetwarzania przedmiotu zamówienia tj. wykazywać proces R3
dla odpadu o kodzie 19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i
przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11).
Karty Ewidencji Odpadu muszą być sporządzone zgodnie z wzorem zawartym
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie
wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów
(Dz.U.2014.1973) lub równoważnego dokumentu wystawionego przez
upoważnioną instytucję w kraju, w którym Wykonawca lub osoby trzecie z poza
terytorium RP posiadają instalację do przetwarzania odpadów w procesie
odzysku/ unieszkodliwiania.
i/lub
(iii) pozwolenia na użytkowanie (o którym mowa w ustawie z dnia 07.07.1994r.
Prawo Budowlane – t.j. Dz. U. 2013.1409) instalacji do przetwarzania odpadów w
procesie odzysku i/lub unieszkodliwiania, którymi będzie dysponował
Wykonawca (zgodnie z zał. nr 4A) przy realizacji umowy zawartej na podstawie
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
równoważnego dokumentu wystawionego przez upoważnioną instytucję
w kraju, w którym Wykonawca lub osoby trzecie z poza terytorium RP posiadają
instalację do przetwarzania odpadów w procesie odzysku/ unieszkodliwiania
7. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdz. VIII ust. 2,
ust.3 oraz ust.4, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział
w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. VIII ust.5 lit. a) – g).
8. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu
do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
5-8, 10 i 11 PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich
zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII ust. 5:
1) lit. b-d i lit. f - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) lit. e) i g)- składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz 10-11 ustawy.
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3) Dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII ust. 9.1 lit. a) i c) oraz VIII ust. 9.2, powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument,
o którym mowa w rozdz. VIII ust. 9.1 lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII ust. 9.1 oraz
9.2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także
osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Termin wymieniony w rozdz. VIII ust. 9.
pkt 3 stosuje się odpowiednio.
10. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę lub te podmioty.
11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca składający ofertę, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być
poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski. Tłumaczenie Wykonawca winien poświadczyć za zgodne z oryginałem.
Uwaga!
Wykonawca celem udowodnienia zamawiającemu dysponowania zasobami
niezbędnymi do realizacji danego zamówienia, o ile korzysta z doświadczenia
podmiotów trzecich, zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia w
formie pisemnego zobowiązania.
Minimalnym wymaganiem dla zachowania formy pisemnej jest złożenie
własnoręcznego podpisu na dokumencie.
13. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia powyższych warunków:
Zamawiający sprawdzi prawidłowość złożonych dokumentów i zgodność z wyżej
wymienionymi, jako wymaganymi do wzięcia udziału w przetargu. Zamawiający dokona
oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie
załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia. Z treści
załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki
Wykonawca spełnił. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać
jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia na dzień składania ofert. W przypadku
nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zostaną
oni wykluczeni z postępowania na podstawie odpowiednich przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015.2164).
IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić
wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania
oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja.
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Zgodnie z art. 27 ustawy Zamawiający przyjmuje formę pisemną przekazywania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz informacji w niniejszym postępowaniu.
Wszelkie zawiadomienia, wezwania sporządzane będą w języku polskim i wysłane będą
faksem i pocztą lub pocztą. Z tym, że za faks dostarczony będzie świadczył raport nadania
faksu. Ponadto każdy dokument przesłany faksem musi być dostarczony odbiorcy
w oryginale, pocztą lub osobiście.
Adres do korespondencji:
EKO DOLINA Sp. z o.o.
Łężyce
Al. Parku Krajobrazowego 99
84-207 Koleczkowo
faksem: 58/672 74 74
X. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:
Adrian Pobłocki
fax. 58/672 74 74,
Mariusz Zaleski
fax. 58/6727 4 74,
XI. Przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawcom
Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje w terminie 5 dni specyfikację istotnych
warunków zamówienia w formie dokumentu.
XII. Wadium
Ustala się wadium w wysokości: 100.000,00 zł, słownie: sto tysięcy 00/100 złotych.
Wykonawca wnosi wadium:
- w pieniądzu, sposób przekazania:
wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany poniżej:
Bank Pekao S.A.
III O/ w Gdyni
ul. Hutnicza 3a
81-212 Gdynia
nr 28124035231111000043351129
- lub w jednej z poniżej podanych form:
1. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
2. gwarancjach bankowych
3. w gwarancjach ubezpieczeniowych
4. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)
Wadium wnosi się przed upływem ostatecznego terminu składania ofert. Przy czym za
termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na
rachunku Zamawiającego.
Dokument w formie poręczenia i/lub gwarancji winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami
przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem akapitu poniżej (art. 46 ust. 4a
ustawy Pzp).
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składani ofert.
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Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015.2164), z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw,
listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co powodowało
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana:
1. Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie.
2. Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10% ceny całkowitej (cena brutto) podanej w ofercie.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez zamawiającego.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
Dokument w formie poręczenia i/lub gwarancji winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze
pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty zabezpieczenia należytego wykonania
zamówienia, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez
jakichkolwiek zastrzeżeń.
XIV. Termin związania ofertą
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu ostatecznego terminu
składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
XV. Opis przygotowania oferty
1. Przygotowanie oferty
1.1 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym z zachowaniem formy
pisemnej.
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1.2 Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
1.3 Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
1.4 Oferta musi zawierać formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącym
załącznik nr 1 oraz musi zawierać załączniki nr: 2, 3, 4A, jak również, jeżeli wynika to z oferty,
załącznik nr 4, a także w przypadku braku przynależności do grupy kapitałowej – musi
zawierać oświadczenie z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik numer 3A –
wymienione w SIWZ albo w przypadku przynależności do takiej grupy - listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej.
1.5 Do oferty zaleca się dołączyć dowód wniesienia wadium.
Jeżeli Wykonawca złoży wadium w:
1. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
2. gwarancjach bankowych
3. w gwarancjach ubezpieczeniowych
4. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr
109, poz. 1158 z późn. zm.)
to należy oryginał dokumentu złożyć w oddzielnej koszulce, zaś kopię potwierdzoną za
zgodność z oryginałem do oferty.
1.6 Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym,
wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
1.7 W celu potwierdzenia poprawności złożonej oferty, do oferty należy dołączyć dokumenty,
potwierdzające uprawnienie osób do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.
1.8 Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez pełnomocnika Wykonawcy, należy
dołączyć właściwe umocowanie prawne w formie oryginału lub kopii pełnomocnictwa
poświadczonej notarialnie.
1.9 Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje
oraz dane w nich zawarte.
1.10 Jeśli załączone dokumenty sporządzone są w języku obcym, należy je złożyć wraz
z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone przez Wykonawcę.
1.11 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
1.12 Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
1.13 Wykonawca może zastrzec w ofercie część stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa
zgodnie z ustawą z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity:
Dz. U. 2003r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Wskazane jest, aby ta część została jednoznacznie
opisana i oddzielona od reszty oferty. Zgodnie z treścią art. 8 ust. 3 ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2015.2164): Nie ujawnia się informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert
lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.. 86 ust.
4 Przepis stosuje się odpowiednio do konkursu”.
1.14 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie
1.15 Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego
na adres siedziby Zamawiającego:
„EKO DOLINA” Sp. z o. o
Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99
84-207 Koleczkowo
1.16 Oznakowane następująco: Koperta powinna zostać opatrzona napisem:
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Nazwa (firma)
Adres wykonawcy

EKO DOLINA Sp. z o. o.
Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99
84-207 Koleczkowo
„PRZETARG - Usługa przetwarzania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów
kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11– oferta – nie
otwierać przed dniem 25 kwietnia 2016r. godz. 14:30”.

1.17 Na kopercie winny być: nazwa i adres Wykonawcy.
1.18 Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania
ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad, jakie dotyczyły składania ofert
z dopiskiem: „ZMIANA”
1.19 Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że pisemne
powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem ostatecznego terminu składania
ofert.
1.20 Za podpis Zamawiający uważa:
a) własnoręcznie złożony podpis, na podstawie którego można zidentyfikować imię
i nazwisko osoby składającej podpis i/lub
b) własnoręcznie złożony podpis, tzw. parafkę wraz z pieczątką imienną/imieniem
i nazwiskiem napisanym pismem komputerowym, na podstawie której można
zidentyfikować imię i nazwisko osoby składającej podpis i/lub
c) własnoręcznie złożony podpis, tzw. parafkę przy innym podpisie tej samej osoby
umożliwiającym zidentyfikowanie imienia i nazwiska osoby składającej tzw. parafkę
(zamiast pieczątki),
d) samą tzw. parafkę, jeżeli została ona złożona na którejkolwiek ze stron w sposób,
o którym mowa w lit. b) i/lub c)
1.21 Za potwierdzenie za zgodność z oryginałem Zamawiający uważa złożenie na kopii
dokumentu podpisu „za zgodność z oryginałem” – własnoręcznie lub za pomocą pieczątki
wraz z podpisem osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do złożenia oferty w sposób o
którym mowa w punkcie 1.20 lit. od a) do d), z zastrzeżeniem, że podpis złożony w sposób, o
jakim mowa w punkcie 1.20 lit. d) również będzie traktowany przez zamawiającego, jako
potwierdzenie za zgodność z oryginałem.
1.22 Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w złożonej ofercie części zamówienia,
której wykonanie powierzy podwykonawcy. W przypadku nie wskazania części zamówienia,
która ma być realizowana przez podwykonawcę Zamawiający uzna, że całość zamówienia
będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum)
Wykonawcy, którzy będą wspólnie składać ofertę, dodatkowo muszą ustanowić i wskazać
Pełnomocnika, który będzie miał umocowanie do reprezentowania ich w niniejszym
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy. Umocowanie
musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z Ofertą. Zaleca się, aby
Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie składających Ofertę.
Pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika powinno:
(a) jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi;
(b) wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie;
(c) precyzować zakres umocowania;
(d) upoważniać Pełnomocnika do podejmowania niezbędnych działań związanych
z postępowaniem i/lub dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych
związanych z wykonaniem Umowy w imieniu Wykonawców;
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(e) być podpisane przez prawnie pełnomocnych przedstawicieli poszczególnych
Wykonawców składających wspólną Ofertę, jako potwierdzenie uprawnień
przekazanych Pełnomocnikowi;
Oferta powinna być podpisana w sposób wiążący prawnie wszystkich Wykonawców.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Konsorcjum jeżeli
załączone pełnomocnictwo nie będzie wskazywało inaczej. Wszelka korespondencja między
Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie
kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców. Wykonawcy
występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązań.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum), których oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są
zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców.
Proponuje się (w celu ułatwienia przygotowania takiej umowy), aby w umowie zawrzeć m.in.
następujące postanowienia:
1) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego,
2) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi
być także zrealizowanie zamówienia),
3) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu
zamówienia, w tym okresu obowiązywania rękojmi i gwarancji,
4) podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców należących do Konsorcjum,
5) określenie lidera Konsorcjum (może nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),
6) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek
z jego członków do czasu wykonania zamówienia, odpowiedzialność za realizację
zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
7) zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy,
8) jeżeli jest to potrzebne, ustanowienie Pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej Konsorcjum lub umowy zawartej pod
warunkiem zawieszającym.
W przypadku Konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający
Pełnomocnika Konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego w formie oryginału, kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem – zgodnie z
przepisami Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie pełnomocnictwa muszą być złożone w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii.
Oferta powinna być podpisana w sposób wiążący prawnie wszystkich Wykonawców.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. Wszelka
korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się
o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego Pełnomocnika ze skutkiem dla
mocodawców. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w:
siedzibie zamawiającego pocztą
”EKO DOLINA” Sp. z o. o
adres siedziby:

19

OWP-P/07/2016/RDF biosusz
Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99
84-207 Koleczkowo
lub osobiście: w budynku administracyjnym – Kancelaria (parter) – adres jak wyżej do dnia
25.04.2016r. do godz. 14:00
Wykonawcy, którzy złożą oferty po terminie zostaną o tym fakcie powiadomieni przez
Zamawiającego niezwłocznie. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone po upływie
terminu do wniesienia odwołania.
2. Miejsce otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
”EKO DOLINA” Sp. z o. o
adres siedziby:
Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99
84-207 Koleczkowo
budynek administracyjny - sala konferencyjna (parter)
dnia 25.04.2016r. o godz. 14:30
3. Sesja otwarcia ofert
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom
informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Podczas
otwarcia ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy,
którego oferta jest otwierana, cena.
XVII. Opis sposobu obliczenia ceny
Cena ma zostać obliczona zgodnie z załącznikiem nr 1 „Formularz ofertowy”.
Do oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę jednostkową brutto za 1 Mg.
Cena będzie traktowana jako cena ostateczna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.
Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do drugiego miejsca po
przecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Cena podana w ofercie powinna
obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena może
być tylko jedna. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). Cenę należy
wpisać w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1).
Cena powinna być wyliczona na podstawie ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o
cenach towarów i usług (Dz. U. 2014.915).
Zgodnie z treścią art. 90 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. 2015.2164): Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu
zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z
odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa niż 30% od wartości zamówienia lub
średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o
udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających
wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie;
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla
wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za
pracę ustalonego na podstawie art.2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz. 1679, z późn. zm.);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.
XVIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych
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XIX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Kryteria oceny ofert
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów
(nazwa kryterium, waga, sposób punktowania)
Nazwa kryterium
Cena
Termin płatności faktury

Waga
90 %
10 %

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego
a) cena (waga 90 %)
Cena najniższa jednostkowa za odbiór 1Mg Odpadu
spośród wszystkich niepodlegających odrzuceniu ofert
C = ------------------------------------------------------------------------ * 100*90 pkt
Cena jednostkowa za odbiór 1 Mg Odpadu
deklarowana w ofercie badanej
a) Termin płatności faktury (waga 10%)
Ti
(Pi) T = _____________ * 10 pkt
Tmax

gdzie:
(Pi) T – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium termin płatności faktury
Tmax – najdłuższy termin płatności spośród ocenianych ofert
Ti – termin płatności ocenianej oferty
Maksymalna ilość punktów do uzyskania, to 100.
Uwaga:
Termin płatności faktury należy podać w dniach w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do
SIWZ).
Minimalny wymagany przez Zamawiającego termin płatności faktury wynosi 14 dni.
W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany terminu płatności faktury
lub nie podania (nie wpisania) terminu płatności faktury, oferta Wykonawcy zostanie
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako
niezgodna z SIWZ.
Maksymalny termin płatności faktury uwzględniony do oceny ofert wynosi 30 dni.
Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy termin płatności faktury (30 dniowy)
otrzymuje maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium termin płatności faktury.
Zamawiający informuje, że w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie poda ilości dni
dotyczących terminu płatności faktury, to na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia
29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015.2164) jego oferta
zostanie odrzucona!!!
3. Wynik
Oferta nie podlegająca odrzuceniu złożona przez Wykonawcę nie podlegającego wykluczeniu,
która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów
w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą; pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie
powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
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XX. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez Wykonawcę
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia
umowy w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty przy założeniu, że zawiadomienie to zostało przesłane w sposób
określony w art. 27 ust.2 ustawy Pzp; nie później jednak niż przed upływem terminu
związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania 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.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w pkt. XX.1., jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
została złożona tylko jedna oferta.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
6. Wykonawca, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, a zobowiązanie do świadczenia wynikające ze złożonej oferty stanowi
wartość dwukrotnie przewyższającą wysokość kapitału zakładowego, zobowiązany jest,
najpóźniej w dniu podpisania umowy, dostarczyć uchwałę zgodnie z postanowieniami art.
230 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 49 z 2000r., poz.1037 z późn. zm.) lub wpis/odpis
umowy spółki, zezwalający na zaciąganie takich zobowiązań.
7. Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do wglądu w
dokumenty wymienione poniżej:
 zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu Odpadów
(w przypadku gdy przemieszczanie odpadów będzie miało charakter krajowy)
 zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu Odpadów za granicę
(w przypadku gdy przemieszczanie odpadów będzie miało charakter międzynarodowy)
Brak przedłożenia Zamawiającemu na jego żądanie w/w dokumentów traktowane będzie
jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w
oparciu o art. 94 ust. 3 ustawy Pzp z wszelkimi konsekwencjami (np. zatrzymanie wadium).
W takim przypadku Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że będą
zachodzić przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy
Pzp.
XXI. Warunki umowy
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
3. Zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy, której postanowienia zawarto we
wzorze umowy (odpowiednio załączniki nr 6 lub 6A).
XXII. Środki ochrony prawnej
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub
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miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015.2164).(DZIAŁ VI art. 179 ÷ 198g Ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015.2164).
1. Odwołanie.
1.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązanych na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015.2164).
1.2 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
1.3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
1.4 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem
tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią przed upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do
jego wniesienia z pomocą jednego ze sposobów określonych w pkt. IX.
1.5 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w pkt. IX albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
1.6 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówienia, a także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej
1.7 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt. 1.5 oraz 1.6 wnosi się
w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
1.8 Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał wykonawcy zawiadomienia
o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się:
 w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
 w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
2. Skarga do sądu.
2.1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
2.2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli
przepisy Rozdziału 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. 2015.2164) nie stanowią inaczej.
2.3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego
2.4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi
w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
2.5. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę
orzeczenia w całości lub w części.
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2.6. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania
odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
XXIII. Podwykonawstwo
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez Wykonawcę nazw (firm)
podwykonawców, na zasobach których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu. zgodnie z Formularzem oferty (załącznik nr 1 do SIWZ).
XXIV. Możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty oraz określenie warunków takiej zmiany.
Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym
zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy są możliwe jedynie zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. 2015.2164) i są one możliwe w zakresie:
1) W przypadku gdy przemieszczanie odpadów będzie miało charakter krajowy:
a) zmiany sposobu opakowania Odpadów,
b) zmiany terminów przekazania kart przekazania odpadów, na skutek zmian regulacji
prawnych w zakresie gospodarowania odpadami;
c) zmiany godzin i dni odbierania Odpadów, o których mowa w §3 ust. 4 Wzoru umowy
(załącznik 6) jeżeli konieczność takiej zmiany wynikła z przyczyn organizacyjnych
leżących po stronie Zamawiającego albo Wykonawcy;
d) zmiany czasu obowiązywania umowy w sytuacji, gdy nie została wyczerpana ilość
przedmiotu zamówienia;
e) zmiany ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT na skutek zmiany przepisów
powszechnie obowiązujących poprzez dostosowanie stawki VAT do zmian zgodnych
ze zmienionymi uregulowaniami prawnymi.
f) zmiany wartości netto ceny w zakresie procentowym wartości ceny netto wskazanej
przez Wykonawcę w formularzu ofertowym w przypadku zmiany minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 art. 3-5 ustawy z dnia
10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, o wysokość zmiany
wynagrodzenia minimalnego; po przedstawieniu przez Wykonawcę pisemnego i
szczegółowego sposobu wyliczenia proponowanej zmiany ceny wraz z
uzasadnieniem i wykazaniu, że zmiana ustawowego wynagrodzenia minimalnego ma
wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy. Zmiana taka może być wprowadzona po
upływie miesiąca od dnia wprowadzenia zmian opisanych w zdaniu pierwszym;
g) zmiany w wynagrodzenia należnego Wykonawcy w zakresie procentowym wartości
ceny netto wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym w przypadku
ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne o procent wzrostu ich wartości; po przedstawieniu przez Wykonawcę
pisemnego i szczegółowego sposobu wyliczenia proponowanej zmiany ceny wraz z
uzasadnieniem i wykazaniu, że zmiana tych zasad ma wpływ na wynagrodzenie
Wykonawcy. Zmiana taka może być wprowadzona po upływie miesiąca od dnia
wprowadzenia zmian opisanych w zdaniu pierwszym;
h) zmiany terminu wykonania umowy w przypadku jakiegokolwiek opóźnienia,
spowodowanego wystąpieniem siły wyższej to jest wyjątkowego wydarzenia lub
okoliczności, na którą Strona nie ma wpływu, w tym w szczególności spowodowaną
przez:
 opóźnienie spowodowane przez organy administracji publicznej,
 akty terroryzmu,
 zamieszki, rozruchy, niepokoje, strajki lub lokaut z udziałem osób innych
niż personel Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy,
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 amunicję wojskową, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub
skażenie radioaktywne, z wyłączeniem takich, które mogą być uznane za
spowodowane przez używanie amunicji, materiałów wybuchowych,
materiałów radioaktywnych lub promieniowania przez Wykonawcę
oraz
 katastrofy żywiołowe, m.in. takie jak: trzęsienia ziemi, huragany, tajfuny
lub długotrwałe ulewy, obfite opady śniegu.
i) Zmiany w realizacji umowy spowodowane zmianą regulacji prawnych.
2) W przypadku gdy przemieszczanie odpadów będzie miało charakter
międzynarodowy:
a) zmiany sposobu opakowania Odpadów;
b) zmiany terminów przekazania zaświadczeń wskazanych w §5 ust. 11 lit. b) wzoru
umowy (załącznik 6A) na skutek, zmian regulacji prawnych w zakresie
gospodarowania odpadami lub decyzji właściwych organów zgodnie
z uregulowaniami Rozporządzenia;
c) zmiany godzin i dni odbierania Odpadów, o których mowa w §3 ust. 4 wzoru umowy
(załącznik 6A) jeżeli konieczność takiej zmiany wynikła z przyczyn organizacyjnych
leżących po stronie Zamawiającego albo Wykonawcy;
d) zmiany czasu obowiązywania umowy w sytuacji, gdy nie została wyczerpana ilość
przedmiotu zamówienia;
e) zmiany ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT na skutek zmiany przepisów
powszechnie obowiązujących poprzez dostosowanie stawki VAT do zmian zgodnych
ze zmienionymi uregulowaniami prawnymi.
f) zmiany wartości netto ceny w zakresie procentowym wartości ceny netto wskazanej
przez Wykonawcę w formularzu ofertowym w przypadku zmiany minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 art. 3-5 ustawy z dnia
10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, o wysokość zmiany
wynagrodzenia minimalnego; po przedstawieniu przez Wykonawcę pisemnego i
szczegółowego sposobu wyliczenia proponowanej zmiany ceny wraz z uzasadnieniem
i wykazaniu, że zmiana ustawowego wynagrodzenia minimalnego ma wpływ na
wynagrodzenie Wykonawcy. Zmiana taka może być wprowadzona po upływie
miesiąca od dnia wprowadzenia zmian opisanych w zdaniu pierwszym;
g) zmiany w wynagrodzenia należnego Wykonawcy w zakresie procentowym wartości
ceny netto wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym w przypadku
ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne o procent wzrostu ich wartości; po przedstawieniu przez Wykonawcę
pisemnego i szczegółowego sposobu wyliczenia proponowanej zmiany ceny wraz z
uzasadnieniem i wykazaniu, że zmiana tych zasad ma wpływ na wynagrodzenie
Wykonawcy. Zmiana taka może być wprowadzona po upływie miesiąca od dnia
wprowadzenia zmian opisanych w zdaniu pierwszym;
h) zmiany terminu wykonania umowy w przypadku jakiegokolwiek opóźnienia,
spowodowanego wystąpieniem siły wyższej to jest wyjątkowego wydarzenia lub
okoliczności, na którą Strona nie ma wpływu, w tym w szczególności spowodowaną
przez:
 opóźnienie spowodowane przez organy administracji publicznej,
 akty terroryzmu,
 zamieszki, rozruchy, niepokoje, strajki lub lokaut z udziałem osób innych
niż personel Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy,
 amunicję wojskową, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub
skażenie radioaktywne, z wyłączeniem takich, które mogą być uznane za
spowodowane przez używanie amunicji, materiałów wybuchowych,
materiałów radioaktywnych lub promieniowania przez Wykonawcę
oraz
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 katastrofy żywiołowe, m.in. takie jak: trzęsienia ziemi, huragany, tajfuny
lub długotrwałe ulewy, obfite opady śniegu.
i) Zmiany w realizacji umowy spowodowane zmianą regulacji prawnych.
3) Zmiany muszą być wprowadzone z zachowaniem niżej opisanego trybu
postępowania,:
a) Zaproponować zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, może Zamawiający
lub Wykonawca.
b) Przedkładana drugiej stronie propozycja zmian będzie obejmowała opis proponowanych
zmian i informację w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na realizację umowy.
c) Po otrzymaniu propozycji, Zamawiający albo Wykonawca (w zależności od przypadku) w
terminie 7 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie
wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną
propozycję zmian spełniającą wymogi opisane wyżej.
4) W przypadku upływu terminu podanego w lit. c i nie uzyskania jednej z odpowiedzi
tam opisanych, traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmiany została odrzucona.
XXV. Postanowienia końcowe
Zasady udostępniania dokumentów
1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że
oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia;
Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
1.1 Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku
1.2 Udostępnienie protokołu lub załączników odbywać się będzie na zasadach określonych
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r. w sprawie
protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223 poz. 1458).
1.3 Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów w swojej siedzibie odpłatnie, cena za 1
stronę A4 20 gr., cena za 1 stronę A3 50 gr.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeks cywilny.
XXVI. Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowania
w trybie art.22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
w trybie art.24 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych
Załącznik nr 3A – Oświadczenie wykonawcy o nie przynależności do grupy kapitałowej,
o której mowa w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r., Nr 50, poz.
331 z późn. zm.)
Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w realizacji zamówienia
Załącznik nr 4A – Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych
dostępnych wykonawcy usług wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi
zasobami
Załącznik nr 5 – Wzór dokumentu potwierdzającego wykonanie odzysku/unieszkodliwiania
Załącznik nr 6 – Wzór umowy – w przypadku gdy przemieszczanie odpadów będzie miało
charakter krajowy
Załącznik nr 6A – Wzór umowy - w przypadku gdy przemieszczanie odpadów będzie miało
charakter międzynarodowy
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.................................................
(pieczątka Wykonawcy)

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości szacunkowej powyżej 209 000,00 EUR
Przedmiot zamówienia:
„Usługa przetwarzania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12
– inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11”
Niniejszą ofertę składa:
Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Nr NIP

nr REGON

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW (dla niniejszej oferty):
Imię i Nazwisko
Adres
Telefon
Fax.
e-mail
Dane dotyczące Zamawiającego
EKO DOLINA Sp. z o. o.
Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99
84-207 Koleczkowo
Zobowiązania Wykonawcy:
My niżej podpisani, będąc upoważnionymi do podpisania niniejszej oferty przez
wymienionego powyżej Wykonawcę oświadczamy, że przeanalizowaliśmy i w pełni
akceptujemy treść dokumentów tworzących Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
Niniejszym przyjmujemy bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości postanowienia zawarte
w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz informujemy, że zdobyliśmy wszelkie
niezbędne informacje do opracowania oferty i podpisania wynikającej z niej umowy.
Zobowiązujemy się i gwarantujemy, bez zastrzeżeń czy ograniczeń, wykonanie zamówienia
zgodnie z treścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym z załączonym wzorem
umowy.
Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia, tj. dokonywać odzysku odpadów
oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione
w 19 12 11 w łącznej ilości 56.000 Mg (+/- 10 Mg) (różnice ilościowe mogą wynikać ze
specyfiki rozwiązań technicznych i technologicznych cyklu przetwarzania odpadów, systemu
wagowego oraz warunków magazynowych) w ramach procesu R3 w zakresie określonym
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w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr OWP-P/07/2016/RDF biosusz w cenie:
Cena jednostkowa netto (zł/Mg) wynosi:
 ……………………. [słownie……………….] zł/Mg – za frakcję stanowiącą przedmiot
zamówienia w tym:
………………..*% wartości netto ceny stanowi wynagrodzenie z tytułu zawartych
przez Wykonawcę umów o pracę (wypełnić o ile dotyczy), w tym
…………………..*%, wartości netto ceny stanowi wynagrodzenie z tytułu
zawartych przez Wykonawcę umów o pracę równe wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10.10.2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu o pracę (wypełnić o ile dotyczy)
………………..*% wartości netto ceny stanowi wynagrodzenie z tytułu zawartych
przez Wykonawcę umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów
cywilnoprawnych z osobami fizycznymi niebędącymi przedsiębiorcami
(wypełnić o ile dotyczy)


Wartość VAT: …….. [słownie……………….]zł/Mg

Cena jednostkowa brutto (zł/Mg) wynosi:
 ……………………. [słownie……………….] zł/Mg – za frakcję stanowiącą przedmiot
zamówienia
Zobowiązujemy się do wystawiania faktur z terminem płatności wynoszącym ………….. dni1
od daty doręczenia Zamawiającemu faktury. (kryterium termin płatności faktury)
1 – należy podać deklarowaną ilość dni!!!!!!!!
Uwaga:
Termin płatności faktury należy podać w dniach w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do
SIWZ).
Minimalny wymagany przez Zamawiającego termin płatności faktury wynosi 14 dni.
W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany terminu płatności faktury
lub nie podania (nie wpisania) terminu płatności faktury, oferta Wykonawcy zostanie
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako
niezgodna z SIWZ.
Maksymalny termin płatności faktury uwzględniony do oceny ofert wynosi 30 dni.
Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy termin płatności faktury (30 dniowy)
otrzymuje maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium termin płatności faktury.
Zamawiający informuje, że w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie poda ilości dni
dotyczących terminu płatności faktury, to na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 29
stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015.2164) jego oferta zostanie
odrzucona!!!

Numer PKWiU oferowanej usługi__________________**
Oświadczamy, że dokonującym usług jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia
11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, u którego sprzedaż jest/ nie jest* zwolniona
od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług oraz, że
usługi będą/ nie będą* objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust.1 pkt.2 lub art.
122 ustawy o podatku od towarów i usług.
Ustala się terminy zgodnie z zapisami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej
Nazwisko, imię ....................................................................................................
Stanowisko ...........................................................................................................
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Telefon...................................................Fax.........................................................
Zakres*:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
Uważamy się za związanego niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu ostatecznego
terminu do składania ofert.
Termin obowiązywania umowy:
1) jeżeli przemieszczanie odpadów będzie miało charakter krajowy:
Umowa obowiązywać będzie od dnia jej zawarcia. Umowa zawarta na czas określony tzn.
zamówienia jednostkowe oraz odbiory Odpadów będą odbywały się w okresie czasu,
w którym Wykonawcy zostaną przekazane Odpady w ilości wskazanej w ofercie
Wykonawcy to jest w łącznej ilości 56.000 Mg (+/-) 10 Mg, jednakże nie dłużej niż
w okresie:

24 miesięcy od daty zawarcia umowy,

obowiązywania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, o którym mowa w §5
ust. 11 wzoru umowy (załącznik nr 6)
w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
2) jeżeli przemieszczanie odpadów będzie miało charakter międzynarodowy:
Umowa obowiązywać będzie od dnia jej podpisania oraz Kontraktu, przy czym
Zamawiający dokona pierwszego zamówienia, nie wcześniej niż po otrzymaniu
ostatecznej decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zezwalającej na wywóz
odpadów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Umowę zawarto na czas określony
tzn. zamówienia jednostkowe oraz odbiory Odpadów będą odbywały się w okresie
czasu, w którym Wykonawcy zostaną przekazane Odpady w ilości wskazanej w ofercie
Wykonawcy to jest w łącznej ilości 56.000 Mg (+/-) 10 Mg, jednakże nie dłużej niż
w okresie:

27 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy,

24 miesięcy od daty otrzymania ostatecznej decyzji Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska, o której mowa w ust. 1,

obowiązywania Kontraktu,

obowiązywania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, o którym mowa w §5
ust. 12 wzoru umowy (załącznik nr 6A),

obowiązywania zezwolenia na międzynarodowe przemieszczanie Odpadów,
w zależności od tego, które z wyżej wymienionych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
Poświadczamy wniesienie wadium w wysokości:
....................................., w formie:....................................................
Nazwa banku i nr konta bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium (jeżeli zostało wniesione w
pieniądzu):...............................................................................................................
Nie zamierzamy/zamierzamy* powierzyć podwykonawcom wykonanie niniejszego zamówienia
w części:
LP.

Nazwa części przedmiotu zamówienia, które zostaną powierzone do wykonania
podwykonawcom / Nazwa (firm) podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje
się na zasadach określonych w art. 26 ust2b ustawy Prawo zamówień publicznych**

Zastrzeżenie Wykonawcy:
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zastrzega, iż wymienione
niżej dokumenty, składające się na ofertę, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom
postępowania:
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.....................................................................................................................................................................

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U.2015.2164): Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może
zastrzec informacji, o których mowa w art.. 86 ust. 4 Przepis stosuje się odpowiednio do
konkursu”.
Inne informacje Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu zamówienia będzie/nie będzie* dokonywał
międzynarodowego przemieszczenia odpadów.
Szczegółowe zestawienie informacji dotyczących podmiotów uczestniczących w
międzynarodowym transporcie Odpadów (wypełnia tylko Wykonawca, który będzie
dokonywał międzynarodowego przemieszczenia odpadów)
Dane podstawowe dot. Wykonawcy [wymagane na podstawie: załącznik IC do
rozporządzenia (WE) 1013/2006, IV, pkt. 14 i 15 oraz załącznik II do rozporządzenia (WE)
1013/2006, część 1]:
Pełna nazwa ………………………..
Pełen adres (wraz z podaniem kraju) …………………………..,
Numery telefonu i telefaksu (w tym międzynarodowy numer kierunkowy
kraju)……………………………………………………………………………………………………,
Adres e-mail …………………………………,
Numer rejestracji (o ile dotyczy)………………….,
Osoba
odpowiedzialna
za
…………………………………………

przemieszczanie

odpadów

(wskazana

imiennie)

Dane podstawowe dot. instalacji odzysku/unieszkodliwiania2 [wymagane na podstawie:
załącznik IC rozporządzenia (WE) 1013/2006, IV, pkt. 21; załącznik II do rozporządzenia (WE)
1013/2006, część 1]:
Pełna nazwa ………………………..
Pełen adres siedziby głównej instalacji (wraz z podaniem kraju) …………………………..,
Pełen adres rzeczywistego miejsca przeprowadzenia odzysku/unieszkodliwiania (jeśli jest
inny niż adres siedziby głównej instalacji)
Numery telefonu i telefaksu (w tym międzynarodowy numer kierunkowy
kraju)……………………………………………………………………………………………………,
Adres e-mail …………………………………,
Numer rejestracji (o ile dotyczy)………………….,
osoba wyznaczona do kontaktów (wskazana imiennie) …………………………………………
Rodzaj i okres ważności zezwolenia, na podstawie którego działa dana instalacja odzysku lub
unieszkodliwiania …………….
Technologie stosowane w instalacji odzysku/unieszkodliwiania…………………
2

Należy wskazać podobne informacje dotyczące wszystkich instalacji, w których przewiduje się przeprowadzenie kolejnych procesów
przejściowego i ostatecznego odzysku lub unieszkodliwiania
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Opis
procesu
przetwarzania
odpadów
w
instalacji
odzysku/unieszkodliwiania……………………………..
Informacja o kosztach odzysku/unieszkodliwiania (koszt w przeliczeniu na 1 tonę odpadów)
– w wysokości netto i brutto ……………………….
Status instalacji (do odzysku lub unieszkodliwiania, w którym planuje odzyskać lub
unieszkodliwić Odpad) …………………………………
Jeśli odpady przeznaczone są do odzysku:
a) planowana metoda unieszkodliwiania części nieodzyskiwanej po dokonaniu
odzysku……………………………….;
b) ilość odzyskanego materiału w stosunku do nieodzyskiwanych odpadów
………………………..;
c) wartość szacunkowa odzyskanego materiału ……………………………………………..;
d) koszt odzysku…………………………
e) koszt unieszkodliwiania części nieodzyskiwanej …………………………..
Dane podstawowe dotyczące przewoźnika3 [wymagane na podstawie: załącznik IC
rozporządzenia (WE) 1013/2006, IV, pkt. 19 oraz załącznik II do rozporządzenia (WE)
1013/2006, część 1 oraz część 3]:
Pełna nazwa planowanego przewoźnika i jego przedstawicieli ……………………..,
Pełen adres (wraz z podaniem kraju) …………………………..,
Numery telefonu i telefaksu (w tym międzynarodowy numer kierunkowy
kraju)……………………………………………………………………………………………………,
Adres e-mail …………………………………,
Numer rejestracji (o ile dotyczy)………………….,
Osoba
odpowiedzialna
za
przemieszczanie
odpadów
(wskazana
imiennie)
…………………………………………
Planowana trasa (punkt wyjazdu i wjazdu do i z każdego zainteresowanego państwa, w tym
urzędy celne wprowadzenia lub wyprowadzenia lub wywozu ze Wspólnoty) i planowana
droga (droga pomiędzy punktami wyjazdu i wjazdu), jak i możliwe warianty, także w razie
nieprzewidzianych okoliczności. Odległości przewozowe pomiędzy a instalacją, w tym
możliwe warianty tras, także w razie nieprzewidzianych okoliczności, a w razie transportu
kombinowanego, miejsce gdzie nastąpi przekazanie4
………………………………………………………………
Informacja o kosztach transportu z zakładu „EKO DOLINA” w Łężycach do instalacji odzysku/
unieszkodliwiania (w przeliczeniu na 1 tonę odpadów) ………………………….
.................... dnia...........................2016r.

……………………………………………………………..
podpis Wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić
** - wypełnia Wykonawca
3

W przypadku gdy w przemieszczanie zaangażowany jest więcej niż jeden przewoźnik - pełny wykaz przewoźników wraz z wymaganymi
w/w informacjami o każdym z nich. W przypadku gdy transport odpadów organizowany jest przez agencję spedycyjną: szczegółowe
informacje o tej firmie oraz odpowiednie informacje o wszystkich przewoźnikach.
4
Może zostać podana jedna trasa główna i jedna trasa alternatywna, opis musi być stosunkowo szczegółowy, wraz z podaniem nr
dróg.
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Załącznik nr 2
…………………………………
(pieczęć Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W TRYBIE ART.22 UST.1 ustawy - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
na wykonanie zamówienia pn.:
„Usługa przetwarzania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12
– inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11”
Nazwa Wykonawcy: .............................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................
Numer telefonu: ……………… Numer faxu: …............................. e-mail:…………
Regon: ………………………………………

NIP: ..................................................

W imieniu firmy, którą reprezentuję oświadczam, że spełniam warunki określone w
art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
2015.2164), dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania niniejszego
zamówienia
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania niniejszego zamówienia,
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniające wykonanie zamówienia.

.................... dnia...........................2016r.

…………………………………………………………..
podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 3
.........................................
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W TRYBIE ART.24 UST.1 ustawy - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
na wykonanie zamówienia pn.:
„Usługa przetwarzania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12
– inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11”

Nazwa Wykonawcy: .............................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................
Numer telefonu: ………………………….

Numer faxu: ........................................

Regon: ………………………………..….

NIP: ………………………………….……………

W imieniu firmy, którą reprezentuję oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015.2164).

.................... dnia...........................2016r.

…………………………………………………………..
podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 3A
...................................................
(pieczęć Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O NIE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ O KTÓREJ MOWA
W USTAWIE O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Przedmiot zamówienia:
„Usługa przetwarzania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12
– inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11”
Nazwa Wykonawcy:
........................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy:
......................................................................................................................................................
Numer telefonu: ……………………Numer faxu: ..................................e-mail:……………..
Regon: …………………………………….

NIP: ...........................................................

W imieniu firmy, którą reprezentuję oświadczam, że nie należę* do grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dn. 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z
2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.).
.................... dnia...........................2016r.
………………………………………………………….
podpis Wykonawcy
* Wykonawca należący do grupy kapitałowej zamiast powyższego oświadczenia musi
dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej z podaniem
pełnych nazw oraz adresów każdego z członków grupy kapitałowej.
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Załącznik nr 4
.........................................
(pieczęć)
Zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w realizacji zamówienia
Ja……………………………………………………*, w imieniu ……………………………..** zobowiązuję się do
oddania …………………………….***
do dyspozycji zasobów dotyczących**** …………………………………… na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zamówienia pn. „Usługa przetwarzania odpadów oznaczonych
w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i
przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11”
Tabela nr 1
Lp.

Nazwa

Zakres
udostępnianych
zasobów

Sposób
wykorzystania
zasobów

Charakter
stosunku
łączącego
Wykonawcę z
Podmiotem
udostępniającym
zasoby

Zakres i okres
udziału przy
wykonywaniu
zamówienia

1

* - podać imię i nazwisko osoby składającej zobowiązanie
** - podać nazwę podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby
*** - podać nazwę Wykonawcy, któremu udostępnia się zasoby
**** - odpowiednio wpisać: wiedzy i doświadczenia i/lub potencjału technicznego i/lub osób
zdolnych do wykonania zamówienia i/lub zdolności finansowych lub ekonomicznych

.................... dnia...........................2016r.

……………………………………………………….
podpis osoby składającej zobowiązanie

Uwaga: Jeśli osoba wypełniająca załącznik nr 4 występuje tylko w swoim imieniu, wpisuje swoje imię i
nazwisko oraz podpisuje się pod zobowiązaniem. W imieniu podmiotów gospodarczych
udostępniających niezbędne doświadczenie do wykonania zamówienia zobowiązanie wypełniają osoby
umocowane prawnie mające prawo występowania w imieniu tego podmiotu.
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Załącznik nr 4A

................................................
(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA NARZĘDZI I URZĄDZEŃ
TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY USŁUG WRAZ Z INFORMACJĄ O
PODSTAWIE DYSPONOWANIA TYMI ZASOBAMI

L.P

Nazwy narzędzi/urządzeń

a

faks (nr………………)

b

instalacje do przetwarzania Odpadów w
procesie odzysku R3
Liczba pojazdów spełniających warunki do
transportu Odpadów, tj.:
 waga brutto pojedynczego pojazdu
wjeżdżającego (pusty pojazd do załadunku)
na teren zakładu Zamawiającego nie może
przekraczać 18 ton
 odległości pomiędzy skrajnymi osiami
pojedynczego pojazdu nie mogą
przekraczać długości 16 metrów, długość
pojazdu nie może przekroczyć 18 m
 pojazd musi posiadać możliwość załadunku
‘od góry’, a wysokość załadowcza nie może
przekraczać 3,6 m
 w przypadku pojazdów, w których
plandeka zabezpieczająca przed
rozwiewaniem zwijana jest bocznie, musi
ona być przymocowana i rozwijana od
strony kierowcy

c

ilość

Adres*

Podstawa
dysponowania
zasobami**

------------------

------------------

* Należy podać adres miejsca, w którym znajduje się instalacja do przetwarzania odpadów w procesie
odzysku R3
** (W przypadku narzędzi innego podmiotu należy do dokumentów dołączyć Zobowiązanie podmiotu
trzeciego zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może w tym celu wykorzystać załącznik nr 4)

.................... dnia...........................2016r.

…………………………………………………………..
podpis Wykonawcy

36

OWP-P/07/2016/RDF biosusz

Załącznik nr 5
………………………..………..
(nr dokumentu i data)

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY WYKONANIE
ODZYSKU/UNIESZKODLIWIANIA
(niewłaściwe skreślić)

1. Dotyczy realizacji umowy nr:
2. Instalacja w której przeprowadzono proces odzysku/unieszkodliwiania:
3. Proces:
odzysku □

unieszkodliwiania □

Symbol R/Symbol D:
4. Kod odpadu:
5. Ilość odpadów, dla których przeprowadzono proces odzysku/ unieszkodliwiania:
Ilość (Mg):
6. Miesiąc, w którym proces odzysku/unieszkodliwiania został przeprowadzony:
Miesiąc:
7. Oświadczenie Wykonawcy:
Oświadczam, że zgodnie z moją wiedzą informacje podane w polach 1 – 6 są pełne
i dokładne.
Oświadczam ponadto, że proces odzysku/unieszkodliwiania odpadów opisanych
w polach 4–5 został przeprowadzony w miesiącu wskazanym w polu 6 przez instalację
wymienioną w polu 2.
Data, podpis i pieczęć
(1) Należy podać nr umowy na podstawie której wykonywana jest usługa odzysku/unieszkodliwiania.
(2) Należy podać nazwę i adres instalacji (obiektu) w której przeprowadzony został proces
odzysku/unieszkodliwiania.
(3) Należy zaznaczyć właściwy proces jakiemu zostały poddane odpady oraz podać jego symbol, zgodnie
z określeniem oznaczenia tego procesu w ustawie o odpadach z dnia 14.12.2012r. (Dz. U. 2013 poz. 21
z późn. zm.).
(4) Należy podać kod odpadów dla których przeprowadzono proces odzysku/unieszkodliwiania, zgodnie
z oznaczeniem w katalogu odpadów stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1923).
(5) Należy podać rzeczywistą masę [wagę] odpadów, dla których przeprowadzono proces
odzysku/unieszkodliwiania.
(6) Należy podać miesiąc w którym przeprowadzono proces odzysku/ unieszkodliwiania dla ilości
odpadów wskazanej w polu 5.
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Załącznik nr 6
WZÓR UMOWY
Umowa nr ………/…… /2016
zawarta w dniu ……….…..2016r. w Łężycach pomiędzy:
„EKO DOLINA” Sp. z o.o. w Łężycach, Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo wpisaną
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000030282, o kapitale
zakładowym w wysokości 22 279 100 zł, NIP PL 588-18-34-882, REGON 191680713,
reprezentowaną przez:
Cezarego Jakubowskiego – Prezesa Zarządu
- zwanym dalej Zamawiającym,
a
imię i nazwisko……………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą……………..,
ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
NIP………, REGON....................,
lub
firma……………..z siedzibą ……….,adres…………….,wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………… Wydział Gospodarczy…………..Krajowego Rejestru
Sądowego
pod
numerem……….,
NIP………..,
REGON.....................................
kapitał
zakładowy…………………., reprezentowanym przez:.
1………………………………………………….
2………………………………………………….
- zwanym dalej Wykonawcą,
Zamawiający i Wykonawca łącznie nazywani są w treści umowy określeniem Strony
Na podstawie rozstrzygniętego w dniu ..................2016r. postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015.2164) i dokonanego przez
Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, została zawarta umowa o następującej treści:
Definicje:
Strony ustalają dla potrzeb niniejszej umowy, znaczenie następujących pojęć:
1. Ustawa o odpadach – oznacza ustawę o odpadach z dnia 14.12.2012r. (Dz. U. 2013
poz. 21 z późn. zm.)
2. Prowadzący Instalację – oznacza podmiot prowadzący instalację do przetwarzania
odpadów, we wskazanym w §1 ust.1 procesie przejściowego odzysku, to jest firmę
5
……………………. , która dokonana przejściowego odzysku Odpadów w operacji R3 w
swoim zakładzie w …………………………….,6

5
6

Fragment zostanie uzupełniony zgodnie z ofertą Wykonawcy.
Zob. przypis 1.
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3.

Prowadzący Instalację Ostatecznego Odzysku/Unieszkodliwienia – oznacza
podmiot prowadzący instalację która dokonana ostatecznego odzysku i/lub
unieszkodliwienia Odpadów w swoim zakładzie w …………………………….,7
4. Przewoźnik – oznacza firmę odbierającą Odpady od Zamawiającego w imieniu i na
rachunek Wykonawcy i transportującą je do Prowadzącego Instalację to jest
8
..........……………… ,
5. Odpady – oznaczają odpady o kodzie 19 12 12 – „inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19
12 11”, stanowiące odpad w rozumieniu Ustawy o odpadach i przepisów do niej
wykonawczych.
6. Dni robocze – poniedziałek – piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.

2.

3.

4.

I. PRZEDMIOT UMOWY
§1
Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach opisanych
w umowie, SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy, które stanowią załączniki do niniejszej
umowy, odzysk przejściowy Odpadów, odebranych przez Wykonawcę od Zamawiającego
w ilości łącznej nie większej niż 56.000 Mg (+/-) 10 Mg, przy czym Odpady te zostaną
poddane przez Prowadzącego Instalację wyłącznie procesowi odzysku R3, zgodnie
z określeniem oznaczenia tego procesu w Ustawie o odpadach, a Wykonawca
zobowiązuje się wyżej opisane warunki bezwzględnie spełnić w przypadku każdej partii
Odpadów odebranej od Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy.
Zawarcie niniejszej umowy nie wyłącza ani nie ogranicza w żaden sposób prawa
Zamawiającego do zawierania z podmiotami, innymi niż Wykonawca, umów dotyczących
przekazania lub, których przedmiotem będzie przekazanie Odpadów, ich odzysk albo
unieszkodliwienie.
W sytuacji skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia opisanego w ust.2 powyżej
tj. zawarcia przez niego z podmiotem innym niż Wykonawca umowy obejmującej
unieszkodliwienie/odzysku Odpadów lub umowy dotyczących przekazania tych
Odpadów, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia na
przykład o wykonanie niniejszej umowy, o odszkodowanie, o zapłatę, których podpisując
niniejszą umowę się zrzeka.
Zamawiający uprawniony jest do nie objęcia adresowanymi do Wykonawcy
zamówieniami opisanymi w §3 umowy, ilości Odpadów wskazanej jako maksymalna w
ust.1 powyżej, w takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego
żadne roszczenia na przykład o wykonanie niniejszej umowy w całości,
o odszkodowanie, o zapłatę, których podpisując niniejszą umowę się zrzeka.

§2
Zważywszy na szczególny przedmiot przekazania, jego obiektywne cechy wynikające z
przyjętych u Zamawiającego procesów technologicznych jakim poddawane są odpady, Strony
wspólnie postanawiają i zgodnie uznają, iż nie jest możliwe obiektywnie sprawdzalne i
gwarantujące ochronę koniecznego interesu obu Stron określenie standardu jakości
przekazywanych na podstawie niniejszej umowy Odpadów. W szczególności, możliwe jest
występowanie w nich wtrąceń lub zanieczyszczeń innymi składnikami m.in. takimi jak części
ulegające biodegradacji, szkło, części metalowe, odpady mineralne, w tym budowlane,
niepalne odpady wielkogabarytowe. Jednakże, ze względu na charakter przekazywanych
rzeczy, a także możliwe wykonywanie transportu przez Wykonawcę w połączeniu z innymi
odpadami, nabywanymi u podmiotów innych niż Zamawiający, brak możliwości zapewnienia
ich opakowania na czas transportu i magazynowania w sposób gwarantujący nie mieszanie się
przekazywanych Odpadów z odpadami nabywanymi od innych podmiotów, brak możliwości
7

Fragment zostanie uzupełniony zgodnie z ofertą Wykonawcy i dotyczy instalacji, w której przewidziany jest
ostateczny odzysk lub unieszkodliwienie Odpadów.
8 Fragment zostanie uzupełniony zgodnie z ofertą Wykonawcy
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zapewniania w przypadku każdego przekazania udziału przedstawiciela Wykonawcy w
miejscu odbioru Odpadów w celu ustalenia występowania zanieczyszczeń/ wtrąceń lub ich
wielkości oraz upływ czasu między przeniesieniem posiadania Odpadów z Zamawiającego na
Wykonawcę - Strony zgodnie, wyłączają odpowiedzialność Zamawiającego z tytułu rękojmi za
wady Odpadów.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

II. WYDANIE, ODBIÓR ODPADÓW
§3
Wykonawca będzie odbierał Odpady od Zamawiającego na podstawie zamówień
jednostkowych Zamawiającego dokonywanych na podstawie niniejszej umowy z terenu
prowadzonego przez Zamawiającego zakładu w Łężycach, Al. Parku Krajobrazowego 99,
84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo [Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów
Komunalnych - RIPOK].
Przekazanie i odbiór Odpadów następować będzie wyłącznie na podstawie i zgodnie
z pisemnymi [forma pod rygorem nieważności] zamówieniami jednostkowymi
Zamawiającego kierowanymi do Wykonawcy i doręczonymi faksem na adresy wskazane
w §12 określającymi ilość Odpadów oraz termin, w którym Zamawiający oczekuje ich
odbioru.
Z uwzględnieniem postanowienia ust.2 powyżej, Zamawiający będzie składał
zamówienia jednostkowe, gdy zgromadzona przez niego ilość Odpadów – przedmiotu
przekazania będzie wynosiła minimum 20 Mg Odpadów do odebrania w jednym dniu.
Z zachowaniem postanowień § 5 ust.3 i 6 niniejszej umowy, Wykonawca dokona odbioru
Odpadów z terenu opisanego w ust.1 powyżej, zorganizowanym przez siebie i na swój
koszt transportem w godzinach pracy zakładu Zamawiającego, tj. od poniedziałku do
piątku [z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy] w godzinach 06:00 -11:00 oraz
15:00-17:00.
Wydanie przekazywanych Odpadów jest dokonane z chwilą, gdy w celu ich dostarczenia
na miejsce przeznaczenia tj. miejsce odzysku wykonywanego przez Prowadzącego
Instalację, w ……………….9 [miejsce wykonania usługi w rozumieniu ustawy o podatku
VAT] - Zamawiający powierzył je Wykonawcy.
Brak odbioru przez Wykonawcę Odpadów objętych danym zamówieniem
Zamawiającego, pomimo dokonania przez Zamawiającego zamówienia opisanego w ust. 2
oraz ust.3 powyżej, w okresie czasu zakreślonym przez Zamawiającego w danym
zamówieniu, upoważnia Zamawiającego do przekazania przedmiotu zamówienia innym
podmiotom, a Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego z tego tytułu żadne
roszczenia np. o wykonanie zamówienia, o odszkodowanie czy zapłatę, których
podpisując niniejszą umowę się zrzeka.
Odbierany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia będzie ważony przez
Zamawiającego po załadowaniu na pojazd Wykonawcy na terenie wskazanym w ust.1
powyżej, na wadze samochodowej z dokładnością do 40 kg, w miejscu wskazanym w ust.
1. Dla określenia wagi odbieranych Odpadów, pojazd Wykonawcy musi być zważony
przed załadowaniem Odpadów. Po zważeniu przedmiotu przekazania umowy,
Zamawiający wystawiać będzie dowód ważenia. Nadto, Zamawiający przekaże dokument
wydania z magazynu.

III. ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO
§4
1. Zamawiający będzie dokonywał przekazania Odpadów w następujący sposób:
Zamawiający nie dokona opakowania przekazywanych odpadów tj. będą one załadowane
jako frakcja o średnicy do 80 mm na pojazdy Wykonawcy luzem.
2. Zamawiający będzie doręczał Wykonawcy zamówienia jednostkowe opisane w §3 faxem
na adresy wskazane w §12.
9

Jak wyżej
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3. Zamawiający dokona załadunku odbieranych Odpadów własnym sprzętem oraz zważy
pojazd Wykonawcy przed załadunkiem oraz po załadowaniu na niego Odpadów na
terenie wskazanym w §3 ust.1 zgodnie z postanowieniem §3 ust.7.
4. Zamawiający zobowiązuje się wystawiać i doręczać Wykonawcy zbiorczą kartę
przekazania odpadów [KPO], obejmującą Odpady odebrane przez Wykonawcę z zakładu
Zamawiającego w okresie jednego miesiąca kalendarzowego. Ponadto, do każdej karty
przekazania odpadu dołączony będzie bilans ważeń z programu komputerowego
obsługującego system wagowy w zakładzie prowadzonym przez Zamawiającego,
dotyczący odpadów odebranych we wskazanym w tej karcie okresie.
5. Masa [waga] Odpadów odebranych przez Wykonawcę od Zamawiającego ustalona zgodnie
z postanowieniami §3 ust.7 oraz ust. 3 powyżej i podana w dokumentach opisanych w
ust.4 powyżej jest masą wiążącą dla ustalenia rozliczenia między Stronami oraz ilości
Odpadów poddanej odzyskowi.
IV. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY
§5
1. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o szczegółowym
terminie planowanego odbioru Odpadów objętych zamówieniem Zamawiającego
opisanym w §4 wskazując jego dzień oraz zapewniając zachowanie wymagań opisanych
w §3 ust.2, także dot. środków transportu oraz Przewoźników określonych w §3 ust.4
oraz w ust.3 i 6 poniżej.
2. Zawiadomienia, o których mowa w ust.1 powyżej, będą doręczane Zamawiającemu
faxem na adresy wskazane w §12.
3. Odbiory Odpadów - przedmiotu zamówień, dokonywane na podstawie i zgodnie z
zamówieniami Zamawiającego opisanymi w §3 i §4, następować będą transportem
zorganizowanym przez Wykonawcę i na jego koszt tj. w zakresie kosztów przewozu,
opakowania, ubezpieczenia na czas transportu, rozładunku, przy czym Wykonawca
wykonując niniejszą umowę w zakresie przewozu Odpadów zobowiązany jest do
wykonywania go tylko i wyłącznie przez Przewoźników podanych w wykazie
Przewoźników załączonym do jego oferty.
4. Wykonawca będzie odbierał Odpady z miejsca wskazanego w §3 ust.1 wyłącznie
pojazdami spełniającymi łącznie następujące warunki:
 waga brutto pojedynczego pojazdu wjeżdżającego (pusty pojazd do
załadunku) na teren zakładu Zamawiającego nie może przekraczać 18 ton
 odległości pomiędzy skrajnymi osiami pojedynczego pojazdu nie mogą
przekraczać długości 16 metrów, a długość pojazdu nie przekroczy 18 m.
 każdy pojazd musi mieć możliwość załadunku Odpadów od góry, a wysokość
załadowcza nie może przekraczać 3,6m.
 w przypadku pojazdów, w których plandeka zabezpieczająca przed
rozwiewaniem zwijana jest bocznie, musi być ona przymocowana i rozwijana
od strony kierowcy.
5. Wykonawca w czasie wykonywania umowy na terenie zakładu Zamawiającego
zobowiązany jest do przestrzegania jego organizacji ruchu oraz podda się zaleceniom
jego personelu w tym zakresie oraz co do prowadzenia załadunku.
6. Wykonawca oświadcza, iż każdy Przewoźnik wykonujący transport Odpadów w
wykonaniu niniejszej umowy:
 posiada wymagane prawem zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie transportu Odpadów,
 będzie wykonywał przewóz tylko pojazdami spełniającymi wymagania
wskazane w ust.4 powyżej,
 będzie wykonywał zobowiązanie ważenia samochodu przed i po załadunku
jak również opisane w ust. 5 powyżej
i za należyte wykonanie tych zobowiązań przez Przewoźnika ponosi względem
Zamawiającego solidarną odpowiedzialność wraz z Przewoźnikiem.
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7.

Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się do tego, że odpady przekazane będą tylko i
wyłącznie Prowadzącemu Instalację posiadającemu decyzje na odzysk Odpadów w
procesie opisanym w §1 ust.1 oraz zobowiązuje się, iż Odpady - przedmioty przekazania,
będą przekazane tylko temu podmiotowi wyłącznie w celu poddania ich odzyskowi w
procesie [rodzaj operacji] R3 zgodnie z określeniem oznaczeń tego procesu w Ustawie o
odpadach.
8. Z chwilą wydania Odpadów Wykonawcy tj. wskazanemu przez niego Przewoźnikowi na
Wykonawcę przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z nimi oraz
niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia, w szczególności przejmuje
on odpowiedzialność za wydane Odpady, za należyte zgodne z umową oraz prawem
postępowanie z nimi i za skutki z tego wynikające.
9. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, jak i również za
utratę, ubytki oraz uszkodzenia Odpadów, powstałe w czasie transportu Odpadów od
chwili wydania w zakładzie Zamawiającego oraz w trakcie magazynowania, rozładunku
Odpadów do czasu zakończenia wykonania usługi opisanej w §1 ust.1. Wykonawca
ponosi w szczególności odpowiedzialność za działania oraz zaniechania swego personelu
oraz podmiotów, którymi posłużył się wykonując umowę np. Przewoźników.
10. Wykonawca zobowiązany jest do i ponosi odpowiedzialność za wykonanie
następujących zobowiązań:
a) W terminie nie późniejszym niż 21 dni od daty doręczenia mu przez Zamawiającego
karty przekazania Odpadów, Wykonawca doręczy Zamawiającemu – zwrotnie –
podpisaną kartę przekazania odpadów.
b) Najszybciej jak to możliwe, jednak nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia
odzysku oraz nie później niż w terminie 90 dni od daty wydania Odpadów
Wykonawcy, Wykonawca doręczy Zamawiającemu niżej wskazane – oba - dokumenty
potwierdzające wykonanie usługi stanowiącej przedmiot umowy:
 oświadczenie Wykonawcy, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do umowy,
w którym Wykonawca poświadcza, że w danym, wskazanym w treści
oświadczenia, okresie rozliczeniowym [§8 ust.1] wykonał on usługę opisaną w §1
ust.1;
oraz
 dokument/y potwierdzający/e przyjęcie Odpadów do obiektu Prowadzącego
Instalację, w którym prowadzony jest proces odzysku R3. Dokument/y
opatrzony/e musi/szą być pieczątką firmy Wykonawcy/Prowadzącego
Instalację14, musi/szą wskazywać nazwę tego obiektu, termin przyjęcia Odpadu do
tego obiektu [co najmniej dzień, miesiąc i rok] oraz ilość Odpadów przyjętych w tej
dacie do tego obiektu.
11. Wykonawca oświadcza, iż przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy Prowadzący
Instalację będzie posiadał ważne decyzje zezwalające mu na wykonanie wskazanego w
§1 ust.1 procesu odzysku Odpadów i jest zobowiązany, z zachowaniem warunku
wskazanego w §17 ust. 3, do przedkładania Zamawiającemu, potwierdzonych za
zgodność z oryginałem, kopii tych decyzji w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia
takiego żądania.
V. TERMINY
§6
1. Strony ustalają, że umowa obowiązuje od dnia podpisania niniejszej umowy, którą jest
data wskazana na jej wstępie.
2. Umowę zawarto na czas określony tzn. zamówienia jednostkowe oraz odbiory Odpadów
będą odbywały się w okresie czasu, w którym Wykonawcy zostaną przekazane Odpady
w ilości wskazanej w ofercie Wykonawcy to jest w łącznej ilości 56.000 Mg (+/-) 10 Mg
jednakże nie dłużej niż w okresie:
 24 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy,
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obowiązywania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, o którym mowa w §5 ust. 11
umowy,
w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
10

VI. WYNAGRODZENIE
§7
Stawka jednostkowa netto dla obliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy za
wykonaną usługę wynosi – zgodnie z jego ofertą stanowiącą załącznik do umowy…………..…. zł/Mg (słownie: ………………………….. 00/100 złotych) za 1 tonę Odpadów.
Wartość netto ceny należnej Wykonawcy w okresach rozliczeniowych wskazanych w §8
ust.1, obliczana będzie jako iloczyn stawki jednostkowej wskazanej powyżej w ust.1 oraz
ilości Odpadów, poddanych odzyskowi R3 w danym okresie rozliczeniowym tj. ich wagi
wynikającej z dostarczonych Zamawiającemu dokumentów wymienionych w §5 ust. 10
lit b) tiret pierwsze oraz tiret drugie, która znajduje potwierdzenie w kartach
przekazania odpadów opisanych §4 ust. 4.
W przypadku wystąpienia rozbieżności, sprzeczności, niespójności w dokumentach
wymienionych powyżej w ust. 2, Wykonawca uprawniony jest wyłącznie do zapłaty za
ilość Odpadów znajdującą potwierdzenie we wszystkich trzech dokumentach tj.
wskazanych w §5 ust.10 lit. b): oświadczeniu Wykonawcy, dokumencie/ach
potwierdzających przyjęcie w danym okresie rozliczeniowym do obiektu Prowadzącego
Instalację oraz w karcie przekazania odpadów opisanej w §4 ust.4.
Wartości opisane w ust. 1 i 2 są wartościami netto i zostanie do nich doliczony podatek
VAT zgodnie ze stawkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach
prawa w dacie wystawiania faktury.
Wartości wskazane w ust. 1 obejmują wszelkie koszty związane z wykonaniem niniejszej
umowy, w tym wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z jej wykonaniem m.in.
odbioru z miejsca wskazanego w §3 ust. 1, transportu, ubezpieczenia w transporcie,
magazynowania, dostarczenia do Prowadzącego Instalację, rozładunku w miejscu
odzysku, wykonania odzysku, wykonania pozostałych zobowiązań umownych.
Strony niniejszym postanawiają, iż łączne wynagrodzenie za przekazane Odpady nie
przekroczy kwoty ………….. zł brutto.
VII. WARUNKI PŁATNOŚCI
§8
Zamawiający będzie uiszczał cenę należną Wykonawcy za wykonanie umowy w okresie
miesiąca kalendarzowego [okres rozliczeniowy], z dołu, na podstawie faktury
Wykonawcy wystawionej prawidłowo i zgodnie z postanowieniami umowy, w tym z
uwzględnieniem postanowienia §7 ust.3.
Zapłata nastąpi w złotych polskich i wszelkie rozliczenia dotyczące umowy będą
dokonywane w tej walucie.
Zapłata następować będzie w terminie ……………10 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
faktury Wykonawcy wystawionej prawidłowo i zgodnie z postanowieniami umowy i
pod warunkiem [warunek zawieszający] dostarczenia Zamawiającemu wszystkich
dokumentów tj. obu dokumentów w §5 ust.10 lit. b tiret pierwsze i drugie,
potwierdzających wykonanie usługi w okresie rozliczeniowym, który objęty jest fakturą i
z zastosowaniem uregulowania §7 ust.3.
Zapłata następować będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w treści
faktury.
W treści faktury Wykonawca zobowiązany jest wskazania okresu rozliczeniowego, za
który jest ona wystawiana oraz numerów i dat dokumentów potwierdzających
wykonanie umowy w okresie rozliczeniowym objętym fakturą.
Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego.
Zostanie uzupełnione zgodnie z ofertą Wykonawcy.
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7. Z tytułu opóźnienia w zapłacie Wykonawcy przysługuje prawo do odsetek w wysokości
ustawowej.

1.

2.
3.

IX. KARY UMOWNE
§9
W następujących sytuacjach Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kar umownych:
a) W przypadku braku odebrania przez Wykonawcę Odpadów w ilości i terminie
wskazanym w zamówieniu jednostkowym Zamawiającego, o którym mowa w §3
ust. 2 umowy Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej za każdy
dzień przekroczenia terminu wynikającego z zamówienia Zamawiającego
obliczonej jako iloczyn masy, którą Wykonawca był obowiązany odebrać zgodnie z
danym zamówieniem jednostkowym oraz kwoty 25,00 zł [dwudziestu pięciu
złotych] za jedną tonę przekazanych Odpadów.
b) nie wykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę obowiązku opisanego
w §5 ust. 10 lit. a) umowy, w terminie w nim zakreślonym, Odbiorca uprawniony
jest do naliczenia kary umownej obliczonej jako iloczyn masy Odpadów, na którą
powinny zostać przekazane Zamawiającemu dokumenty opisane w §5 ust.10 lit a)
oraz kwoty 5,00 zł/Mg [pięciu]złotych,
c) nie wykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę obowiązku opisanego
w tiret pierwszym §5 ust. 10 lit. b) w terminie w nim zakreślonym, Zamawiający
uprawniony jest do naliczenia kary umownej obliczonej jako iloczyn masy, na
którą powinny zostać wystawione i przekazane Zamawiającemu dokumenty
opisane w §5 ust.10 lit b) tiret pierwsze oraz kwoty 5,00 zł/Mg [pięciu złotych za
jedną tonę] przekazanych Odpadów, co do których nie przedstawiono
dokumentów tam opisanych;
d) nie wykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę w którejkolwiek z
części obowiązku opisanego w tiret drugim §5 ust. 10 lit. b) w terminie w nim
zakreślonym, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej
obliczonej jako iloczyn masy, na którą powinny zostać wystawione i przekazane
Zamawiającemu dokumenty opisane w §5 ust.10 lit b) tiret drugie oraz kwoty 5,00
zł/Mg [pięciu złotych za jedną tonę] przekazanych Odpadów, co do których nie
wystawiono lub nie doręczono Zamawiającemu dokumentów tam opisanych;
e) nie wykonania przez Wykonawcę obowiązku opisanego §5 ust. 7, w wysokości
50.000,00 zł [pięćdziesięciu tysięcy 00/100 złotych] za każdy przypadek.
f) nie wykonania przez Wykonawcę obowiązku opisanego §5 ust. 11, w wysokości
500,00 zł [pięciuset 00/100 złotych] za każdy dzień niewykonania obowiązku po
upływie terminu tam zakreślonego dla wykonania żądania Zamawiającego.
g) nie wykonania przez Wykonawcę obowiązku opisanego w §16 ust.2 lub naruszenie
dyspozycji §16 ust.1, w 3.000,00 zł [trzech tysięcy 00/100 złotych] za każdy
przypadek.
h) nie wykonania przez Wykonawcę któregokolwiek ze zobowiązań opisanych w §11
ust.1 lub ust. 3 albo ust.4 zdanie drugie, w wysokości 50.000,00 zł [pięćdziesięciu
tysięcy 00/100 złotych] za każdy przypadek
i) nie wykonania przez Wykonawcę obowiązku opisanego §17 ust.3, w wysokości
tam podanej.
j) W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, jakie
wystąpiły po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% iloczynu maksymalnej ilości
odpadów wskazanej w §1 ust.1 oraz stawki jednostkowej wymienionej w §7 ust.1.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego
zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych.
Zapłata kar umownych/odszkodowania nastąpi w terminie nie późniejszym niż 14 dni
od doręczenia noty obciążającej.
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X. ROZWIĄZANIE UMOWY
§10
Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem obu Stron.
Stronom przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania umowy za wypowiedzeniem
wynoszącym 2 miesiące kalendarzowe, między innymi w przypadku, gdy druga strona
nie wykonuje lub wykonuje nienależycie swoje zobowiązania umowne [tzw. ważna
przyczyna].
Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego po upływie 7 dniowego okresu
wypowiedzenia w następujących przypadkach będących tzw. ważnymi przyczynami:
a) Utraty ważności zezwolenia na przetwarzanie odpadów, o którym mowa w §5 ust. 11
umowy.
b) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa dot. możliwości składowania
odpadów.
c) W przypadku nie wykonania zobowiązania opisanego w §5 ust.10 lit. a) o więcej niż
7 dni od daty tam wskazanej.
d) W przypadku nie wykonania zobowiązania opisanego w §5 ust.10 lit. b) o więcej niż
7 dni od daty tam wskazanej.
e) Nie wykonania przez Wykonawcę któregokolwiek ze zobowiązań opisanych
w §11 ust.1 lub ust. 3 lub §16.
f) W sytuacji zmiany zapotrzebowania Zamawiającego na odzysk/unieszkodliwienie
Odpadów.
g) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy
Rozwiązanie umowy, w każdym przypadku, wymaga zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
XI. PRZENOSZENIE PRAW Z UMOWY
§11
Strony zgodnie postanawiają, że bezwzględnie zakazane jest przeniesienie całości praw i
obowiązków wynikających z niniejszej umowy, jak również w części innej niż wskazana
w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Strony dopuszczają jedynie przelew wierzytelności pieniężnej obejmującej roszczenia o
zapłatę ceny, jak również przejęcie długu obejmującego zapłatę wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, przy czym czynności te dla swej ważności wymagają spełnienia
następujących warunków:
a. Czynność ta wymaga zawarcia umowy między przenoszącym wierzytelność
a nabywcą wierzytelności lub dłużnikiem – zbywającym dług a nabywcą długu.
b. Umowa opisana w lit. a powyżej wymaga dla swej ważności zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
c. Umowa ta wymaga dla swej skuteczności:
 W przypadku przelewu wierzytelności pisemnego poinformowania
dłużnika oraz wyrażenia przez dłużnika w formie pisemnej (forma pod
rygorem nieważności) zgody na dokonanie przelewu wierzytelności.
 W przypadku przejęcia długu pisemnego poinformowania wierzyciela
oraz wyrażenia przez wierzyciela w formie pisemnej (forma pod rygorem
nieważności) zgody na dokonanie przejęcia długu.
d. W
przypadku
przelewu
wierzytelności/przejęcia
długu
milczenie
wierzyciela/dłużnika lub odmowa wyrażenia zgody uznaje się, że umowa ta nie
została zawarta, a wierzyciel będzie dochodził swoich roszczeń od
dotychczasowego dłużnika. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości uznaje się, iż
pismo, w którym uzależniono wyrażenie zgody od spełnienia pewnych warunków
lub w którym zwrócono się o udzielenie informacji np. o osobie lub sytuacji
przejmującego wierzytelność/dług nie stanowi zgody na przelew
wierzytelności/przejęcie długu. Zgoda tak musi być jednoznaczna i
bezwarunkowa.
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Zakres prac, które mogą być wykonane przez podwykonawców zawarty jest w, ofercie
Wykonawcy. Zakazuje się zmian podwykonawców na inne podmioty niż wskazane w
tym dokumencie.
Umowy, zawierane z podwykonawcami muszą określać zobowiązania tych podmiotów
oraz wysokość należnego im wynagrodzenia,
oraz
zasady płatności w
sposób spójny i zgodny z warunkami określonymi w niniejszej umowie. Wykonawca
w terminie nie późniejszym niż 2 dni od zawarcia umowy z podwykonawcą składa
Zamawiającemu pisemne oświadczenia, w których on i podwykonawca zobowiązują się
wobec Zamawiającego, iż najpóźniej w terminie 2 dni od dnia powstania zaległości w
wypłacie wynagrodzenia przysługującego danemu podwykonawcy, poinformują
pisemnie o tym fakcie Zamawiającego.
W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę takiej zaległości,
Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w kwocie
równej powyższej zaległości i niezwłocznie pisemnie poinformuje o tym fakcie
Wykonawcę.
W przypadku, gdy zaległość nie zostanie uregulowana w terminie 7 dni od dnia
otrzymania
przez
Zamawiającego
pisemnej
informacji
o
zaległości,
a wyjaśnienia Wykonawcy w dostateczny sposób nie uzasadnią powstania tej zaległości,
Zamawiający będzie uprawniony do niezwłocznego uregulowania powstałej zaległości i
potrącenia powyższej kwoty z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także do rozwiązania umowy z
winy Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień
dotyczących umów z podwykonawcami, w tym związanych z prawidłowością ich
realizacji oraz płatnościami, w tym także płatnościami niewymagalnymi nie później niż
3 dni od wniosku/ żądania Zamawiającego.
Listę osób reprezentujących podwykonawców oraz numery telefonów
i faksów, Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie tj. nie później niż 2 dni
od zawarcia umowy z podwykonawcami.
Nie wykonanie przez Wykonawcę któregokolwiek ze zobowiązań opisanych w ust. 4
zdanie drugie, ust.6 lub 7 w terminie tam zakreślonym uprawnia Zamawiającego do
naliczenia kary umownej w wysokości 100,00 zł za każdy dzień przekroczenia terminu, a
nadto uprawnia Zamawiającego do rozwiązania umowy na podstawie §10 ust 2.
XII. DORĘCZENIA
§12
Wszelkie zawiadomienia lub oświadczenia udzielane lub składane na podstawie
niniejszej umowy przez Strony, w tym zamówienia jednostkowe opisane w §3 oraz w §4,
będą miały formę pisemną. O ile niniejsza umowa nie stanowi inaczej, zawiadomienie
będzie uznawane za właściwie udzielone lub złożone, jeśli zostało dostarczone Stronie
przez posłańca, pocztą lub faksem pod adresem Strony określonym poniżej:
Dla Zamawiającego
„EKO DOLINA” Sp. z o.o.
Al. Parku Krajobrazowego 99
84-207 Koleczkowo
Tel: +48 58 672 50 00
Faks: +48 58 672 74 74

2.

Dla Wykonawcy
…………………………………
...............................................
...........……………………..….
Faks:....................................
Strony postanawiają, że za doręczone uznaje się pismo:
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4.
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4.
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przyjęte bezpośrednio - z dniem odbioru,
przesyłane pocztą i/lub posłańcem - z dniem doręczenia lub w przypadku
zwrócenia po dwukrotnej awizacji listu poleconego na powyższe adresy – z
dniem upływu terminu odbioru drugiego awiza,
 doręczone faksem – z dniem potwierdzenia nadania faksu bez błędu.
Strony zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie
adresów, siedzib, firmy, osób reprezentujących, numerów telefonów, faxu.
Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adres i numery wskazane powyżej.
W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone
pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.
XIII. Reprezentacja
§13
Ze strony Zamawiającego uprawniona/ym do kontaktu w trakcie wykonywania umowy,
w tym dokonywania zamówień opisanych w §3 i w §4 jest:
……………………………………..
nr tel…………………………….
nr fax …………………………….
a ze strony Wykonawcy uprawniona/ym do kontaktu w trakcie wykonywania
umowy, w tym
dokonywania zawiadomień opisanych w §5 jest:
…………………………………
nr tel…………………………….
nr fax …………………………….
ze strony Wykonawcy uprawniona/ym do wystawiania dokumentów opisanych w §5
ust.10 lit b) są albo osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z dokumentami
rejestracyjnymi lub niżej wskazane osoby [w tym drugim przypadku każda z nich jest
umocowana do samodzielnego działania w imieniu i na rzecz Wykonawcy]:
……………………………………..
nr tel…………………………….
nr fax …………………………….
……………………………………..
nr tel…………………………….
nr fax …………………………….
……………………………………..
nr tel…………………………….
nr fax …………………………….
Strony oświadczają, że wyżej wymienione osoby legitymują się stosownymi, pisemnymi
upoważnieniami dla wyznaczonych przedstawicieli, odpowiednio do reprezentowania i
podejmowania decyzji w sprawie wykonania umowy, przy czym upoważnienie to nie
obejmuje czynności kształtujących umowę jak np. zmiana, rozwiązania umowy, czy też
zgoda na przelew wierzytelności czy przejęcie długów.
Czynności wyłączone z zakresu upoważnień osób wymienionych w ust.1 i ust.2 mogą być
wykonywane jedynie przez osoby uprawnione do reprezentacji Stron zgodnie z ich
dokumentami rejestrowymi lub przez osoby legitymujące się pełnomocnictwem
szczegółowym do dokonania takiej czynności udzielonym przez osoby uprawnione do
reprezentacji Stron zgodnie z ich dokumentami rejestrowymi lub przez osoby
wymienione.
Zmiana lub zastępstwo osób, o których mowa w ust.1/ust. 2 nie wymaga zmiany umowy
i dokonywana jest w drodze pisemnego powiadomienia,
Przedstawiciel Wykonawcy będzie przyjmował polecenia od przedstawiciela
Zamawiającego w trakcie wykonywania umowy i egzekwował ich wykonanie od
personelu Wykonawcy, podmiotów, którymi posłużył się on wykonując umowę.
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XIV. KLAUZULA SALWATORYJNA
§14
1. Jeżeli sąd lub inny właściwy organ uzna jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy za
nieważne lub niewykonalne, wówczas takie postanowienie zostanie uznane za uchylone,
a pozostałe postanowienia niniejszej umowy pozostaną w pełni ważne i skuteczne, chyba
że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieskutecznością, czynność nie
zostałaby dokonana. Niezależnie od powyższego, Strony przystąpią następnie do
negocjacji w dobrej wierze mających na celu uzgodnienie treści i zadowalające obie
Strony i które zastąpi postanowienie uznane za nieważne lub niewykonalne, przy czym
to nowe postanowienie będzie spełniać cele określone niniejszą umową w zakresie
dopuszczalnym przez przepisy prawa.
2. Żaden z zapisów niniejszej umowy nie może zostać zinterpretowany przez Strony
umowy przy zastosowaniu wykładni rozszerzającej niezgodnej z celem zawarcia umowy
i nie będzie stanowić dla żadnej ze Stron podstawy do występowania z roszczeniami
przekraczającymi zapisy niniejszej umowy.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

4.

XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
§15
Wykonawca wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie:
…………….. w kwocie brutto ………………..
Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się w wysokości 10% ceny całkowitej
brutto, za całkowite wykonanie niniejszej umowy
Wykonawca zostanie zwolniony z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ciągu
30 dni od dnia wykonania umowy przez Wykonawcę i uznania przez Zamawiającego jej
za należycie wykonaną.
Przekazujący uzna zamówienie za należycie wykonane po wykonaniu ostatniego
zamówienia jednostkowego tj. w momencie otrzymania ostatniego z dokumentów
opisanych w §5 ust. 10 obejmującego Odpady przekazane Wykonawcy na podstawie
niniejszej umowy.
XVII. PODMIOTY TRZECIE
§1611
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać umowę pracą podmiotów wskazanych w SIWZ12
w zakresie części przedmiotu umowy wskazanym w tym załączniku jako część realizowana
przez te podmioty.
Nie dopuszcza się zastąpienia podmiotów opisanych w ust. 1.
W sytuacji naruszenia postanowień ust.1 lub ust.2 Zamawiający jest uprawniony do
żądania od Wykonawcy usunięcia osoby/osób, która należy do personelu podmiotów nie
spełniających warunków opisanych w ust.1/ust.2, a Wykonawca ma obowiązek usunięcia
takich podmiotów i wszystkich osób dla tych podmiotów pracujących i natychmiast gwarantując ciągłość i terminowość wykonywania umowy - nie później niż w 7 dni od
żądania Zamawiający, Wykonawca zastąpi ten podmiot/podmioty innym, który spełnia
warunki opisane w SIWZ.
Naruszenie zapisu postanowienia ust.1 lub ust.2 albo ust.3 upoważnia Zamawiającego do
rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca lub według jego wyboru i
uznania do naliczenia kar umownych.

Paragraf zostanie zastosowany w umowie w sytuacji skorzystania przez Wykonawcę z możliwości opisanej w
art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych. W tym przypadku paragraf ten otrzyma numer 16 i numeracja
zastosowana w umowie zostanie dostosowana do wprowadzonej zmiany.
12 W rozumieniu art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych „inny podmiot”
11
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XVII. PRAWO I JĘZYK
§17
1. Niniejsza umowa podlega prawu Zamawiającego tj. prawu polskiemu, a zwłaszcza
przepisom:
a. kodeksu cywilnego – ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. w zakresie zobowiązań,
umów wzajemnych z wyłączeniem uregulowań dotyczących odpowiedzialności
Zamawiającego za jakość, rękojmi, gwarancji, odstąpienia od umowy z tych
przyczyn
b. kodeksu postępowania cywilnego - ustawa z dnia 17 listopada 1964r. w zakresie
procesowym
c. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
2. Umowa została sporządzona w języku polskim.
3. Językiem wszelkich komunikatów (informacji, oświadczeń w tym zamówień
jednostkowych) dotyczących umowy, jej wykonania jest język polski, a wszelkie
dokumenty przedkładane w języku innym niż polski muszą być załączone
uwierzytelnione tłumaczenia na język polski. Nie doręczenie przez Wykonawcę
uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentów na język polski w terminie zakreślonym
przez Zamawiającego uprawnia go do naliczenia kary umownej w wysokości 500,00zł za
każdy dzień przekroczenia terminu, a nadto, jeżeli termin ten przekroczono o 3 dni,
uprawnia Zamawiającego do powierzenia wykonania tłumaczenia uprawnionemu
odpowiednio tłumaczowi na koszt Wykonawcy. Poniesione z tego tytułu koszty jak i
kary umowne, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 14 dni
od daty wezwania.
4. Wszelkie zmiany umowy dokonywane będą jako aneksy do umowy podpisywane przez
osoby uprawnione do reprezentacji Stron zgodnie z ich dokumentami rejestracyjnymi.
5. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy
czym zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy są możliwe jedynie zgodnie z art. 144 ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. 2015.2164) i są one możliwe
w zakresie:
a) zmiany sposobu opakowania Odpadów,
b) zmiany terminów przekazania kart przekazania odpadów, na skutek, zmian
regulacji prawnych w zakresie gospodarowania odpadami,
c) zmiany godzin i dni odbierania Odpadów, o których mowa w §3 ust. 4 umowy
jeżeli konieczność takiej zmiany wynikła z przyczyn organizacyjnych leżących po
stronie Zamawiającego albo Wykonawcy.
d) zmiany czasu obowiązywania umowy w sytuacji, gdy nie została wyczerpana
ilość przedmiotu zamówienia,
e) zmiany ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT na skutek zmiany
przepisów powszechnie obowiązujących poprzez dostosowanie stawki VAT do
zmian zgodnych ze zmienionymi uregulowaniami prawnymi.
f) zmiany wartości netto ceny w zakresie procentowym wartości ceny netto
wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym w przypadku zmiany
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 art. 3-5
ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, o wysokość
zmiany wynagrodzenia minimalnego; po przedstawieniu przez Wykonawcę
pisemnego i szczegółowego sposobu wyliczenia proponowanej zmiany ceny wraz
z uzasadnieniem i wykazaniu, że zmiana ustawowego wynagrodzenia
minimalnego ma wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy. Zmiana taka może być
wprowadzona po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia zmian opisanych w
zdaniu pierwszym;
g) zmiany w wynagrodzenia należnego Wykonawcy w zakresie procentowym
wartości ceny netto wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym
w przypadku ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym
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lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w wysokości stawki składki na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne o procent wzrostu ich wartości; po
przedstawieniu przez Wykonawcę pisemnego i szczegółowego sposobu
wyliczenia proponowanej zmiany ceny wraz z uzasadnieniem i wykazaniu, że
zmiana tych zasad ma wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy. Zmiana taka może
być wprowadzona po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia zmian opisanych
w zdaniu pierwszym;
h) zmiany terminu wykonania umowy w przypadku jakiegokolwiek opóźnienia,
spowodowanego wystąpieniem siły wyższej to jest wyjątkowego wydarzenia lub
okoliczności, na którą Strona nie ma wpływu, w tym w szczególności
spowodowaną przez:
 opóźnienie spowodowane przez organy administracji publicznej,
 akty terroryzmu,
 zamieszki, rozruchy, niepokoje, strajki lub lokaut z udziałem osób innych
niż personel Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy,
 amunicję wojskową, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub
skażenie radioaktywne, z wyłączeniem takich, które mogą być uznane za
spowodowane przez używanie amunicji, materiałów wybuchowych,
materiałów radioaktywnych lub promieniowania przez Wykonawcę
oraz
 katastrofy żywiołowe, m.in. takie jak: trzęsienia ziemi, huragany, tajfuny
lub długotrwałe ulewy, obfite opady śniegu..
i) Zmiany w realizacji umowy spowodowane zmianą regulacji prawnych.
Zmiany muszą być wprowadzone z zachowaniem niżej opisanego trybu postępowania:
a) Zaproponować zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, może
Zamawiający lub Wykonawca.
b) Przedkładana drugiej stronie propozycja zmian będzie obejmowała opis
proponowanych zmian i informację w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na
realizację umowy.
c) Po otrzymaniu propozycji, Zamawiający albo Wykonawca (w zależności od
przypadku) w terminie 7 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany
bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając
zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi opisane wyżej.
d) W przypadku upływu terminu podanego w lit. c i nie uzyskania jednej z
odpowiedzi tam opisanych, traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmiany
została odrzucona.
XVIII. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
§18
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności
przez Strony w drodze negocjacji prowadzonych bez zbędnej zwłoki i w dobrej wierze.
W przypadku, jeśli którakolwiek ze Stron dopuszcza się naruszenia postanowień
niniejszej umowy, druga Strona może wystosować do niej pisemne upomnienie. Strona,
która otrzymała upomnienie obowiązana jest zająć stanowisko w formie pisemnej
(forma pod rygorem nieważności) w terminie nie dłuższym niż 7 dni i jednocześnie
zaniechać w tym okresie naruszeń, jeśli zarzuty były prawdziwe. Jeśli w jej ocenie
zarzuty nie są prawdziwe i nie zaniecha ona naruszeń opisanych w upomnieniu w
terminie wyżej wskazanym z jego upływem uznaje się, iż pomiędzy Stronami zaistniał
spór podlegający rozstrzygnięciu Sądu.
Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów związanych z niniejszą umową (jej
wykładni, wykonywania, niewykonania, wygaśnięcia zobowiązań, przedawnienia,
ważności) jest Sąd polski. Spośród Sądów polskich spór taki rozstrzygać będzie Sąd
wyznaczony miejscowo ze względu na miejsce siedziby Zamawiającego.
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XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§19
Poszczególne tytuły zastosowano w niniejszej umowie jedynie dla celów przejrzystości i
nie mają one wpływu na jej interpretację.
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze Stron.
Integralną częścią niniejszej umowy są załączniki:
1. Oferta Wykonawcy z dnia…………………2016r.
2. Opisane w umowie decyzje,
3. Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia
numer OWP-P/07/2016/RDF biosusz
4. Wzór oświadczenia Wykonawcy dot. Wykonania usługi.
5. Pełnomocnictwa osób uprawnionych w imieniu Wykonawcy do wystawiania
dokumentów opisanych §5 ust.10 lit. b)
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 6A
WZÓR UMOWY
Umowa nr ………/…… / 2016
zawarta w dniu ……….…..2016r. w Łężycach pomiędzy:
„EKO DOLINA” Sp. z o.o. w Łężycach, Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000030282, o kapitale
zakładowym w wysokości 22 279 100 zł, NIP PL 588-18-34-882, REGON 191680713,
reprezentowaną przez:
Cezarego Jakubowskiego – Prezesa Zarządu
- zwanym dalej Zamawiającym,
a
imię i nazwisko……………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą……………..,
ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
NIP………, REGON....................,
lub
firma……………..z siedzibą ……….,adres…………….,wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………… Wydział Gospodarczy…………..Krajowego Rejestru
Sądowego
pod
numerem……….,
NIP………..,
REGON.....................................
kapitał
zakładowy…………………., reprezentowanym przez:.
1………………………………………………….
2………………………………………………….
- zwanym dalej Wykonawcą,
Zamawiający i Wykonawca łącznie nazywani są w treści umowy określeniem Strony.
Na podstawie rozstrzygniętego w dniu ..................2016r. postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015.2164) i dokonanego przez
Zamawiającego w dniu …………….r. wyboru oferty Wykonawcy, została zawarta umowa o
następującej treści:
Definicje:
Strony ustalają dla potrzeb niniejszej umowy, znaczenie następujących pojęć:
1. Rozporządzenie – oznacza Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie
przemieszczania odpadów (Dz. U. UE. L 190/1 z późn. zm.)
2. Ustawa o odpadach – oznacza ustawę o odpadach z dnia 14.12.2012r. (Dz. U. 2013
poz. 21 z późn. zm.)
3. Prowadzący Instalację – oznacza podmiot prowadzący instalację do przetwarzania
odpadów, we wskazanym w §1 ust.1 procesie przejściowego odzysku , to jest firmę
…………………….13, która dokonana przejściowego odzysku Odpadów w operacji R3 w
swoim zakładzie w …………………………….,14

13
14

Fragment zostanie uzupełniony zgodnie z ofertą Wykonawcy.
Zob. przypis 17.
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Prowadzący Instalację Ostatecznego Odzysku/Unieszkodliwienia – oznacza
podmiot prowadzący instalację która dokonana ostatecznego odzysku i/lub
unieszkodliwienia Odpadów w swoim zakładzie w …………………………….,15
Przewoźnik – oznacza firmę odbierającą Odpady od Zamawiającego w imieniu i na
rachunek Wykonawcy i transportującą je do Prowadzącego Instalację to jest
16
..........……………… ,
Kontrakt – oznacza umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a Prowadzącym
Instalację, o której mowa w art. 5 Rozporządzenia, regulującą zobowiązania w
przypadku niezgodnego z planem lub nielegalnego przemieszczenia odpadów.
Odpady – oznaczają odpady o kodzie 19 12 12 – „inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19
12 11”, stanowiące odpad wymieniony w art. 3 ust. 1 lit. b) iii) Rozporządzenia (WE)
nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 14 czerwca
2006r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. U. UE. L 190/1 z późn. zm.).
Dni robocze – poniedziałek – piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
I. PRZEDMIOT UMOWY
§1
Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach
opisanych w umowie, SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy, które stanowią załączniki do
niniejszej umowy, odzysk przejściowy Odpadów, odebranych przez Wykonawcę od
Zamawiającego w ilości łącznej nie większej niż 56.000 Mg (+/-) 10 Mg, przy czym
Odpady te zostaną poddane przez Prowadzącego Instalację wyłącznie procesowi
odzysku R3, zgodnie z określeniem oznaczenia tego procesu w załączniku IA do
Rozporządzenia, a Wykonawca zobowiązuje się wyżej opisane warunki bezwzględnie
spełnić w przypadku każdej partii Odpadów odebranej od Zamawiającego na
podstawie niniejszej umowy.
Zawarcie niniejszej umowy nie wyłącza ani nie ogranicza w żaden sposób prawa
Zamawiającego do zawierania z podmiotami, innymi niż Wykonawca, umów
dotyczących przekazania lub, których przedmiotem będzie przekazanie Odpadów ich
odzysk albo unieszkodliwienie.
W sytuacji skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia opisanego w ust.3
powyżej tj. zawarcia przez niego z podmiotem innym niż Wykonawca umowy
obejmującej unieszkodliwienie/odzysku Odpadów lub umowy dotyczących
przekazania tych Odpadów, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego
żadne roszczenia na przykład o wykonanie niniejszej umowy, o odszkodowanie, o
zapłatę, których podpisując niniejszą umowę się zrzeka.
Zamawiający uprawniony jest do nie objęcia adresowanymi do Wykonawcy
zamówieniami opisanymi w §3 umowy, ilości Odpadów wskazanej jako maksymalna
w ust.1 powyżej, w takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługują względem
Zamawiającego żadne roszczenia na przykład o wykonanie niniejszej umowy w
całości, o odszkodowanie, o zapłatę, których podpisując niniejszą umowę się zrzeka.

§2
Zważywszy na szczególny przedmiot przekazania, jego obiektywne cechy wynikające z
przyjętych u Zamawiającego procesów technologicznych jakim poddawane są odpady, Strony
wspólnie postanawiają i zgodnie uznają, iż nie jest możliwe obiektywnie sprawdzalne i
gwarantujące ochronę koniecznego interesu obu Stron określenie standardu jakości
przekazywanych na podstawie niniejszej umowy Odpadów. W szczególności, możliwe jest
występowanie w nich wtrąceń lub zanieczyszczeń innymi składnikami m.in. takimi jak części
ulegające biodegradacji, szkło, części metalowe, odpady mineralne, w tym budowlane,
Fragment zostanie uzupełniony zgodnie z ofertą Wykonawcy i dotyczy instalacji, w której przewidziany jest
ostateczny odzysk lub unieszkodliwienie Odpadów.
16 Fragment zostanie uzupełniony zgodnie z ofertą Wykonawcy
15
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niepalne odpady wielkogabarytowe. Jednakże ze względu na charakter przekazywanych
rzeczy, a także możliwe wykonywanie transportu przez Wykonawcę w połączeniu z innymi
odpadami, nabywanymi u podmiotów innych niż Zamawiający, brak możliwości zapewnienia
ich opakowania na czas transportu i magazynowania w sposób gwarantujący nie mieszanie się
przekazywanych Odpadów z odpadami nabywanymi od innych podmiotów, brak możliwości
zapewniania w przypadku każdego przekazania udziału przedstawiciela Wykonawcy w
miejscu odbioru Odpadów w celu ustalenia występowania zanieczyszczeń/ wtrąceń lub ich
wielkości oraz upływ czasu między przeniesieniem posiadania Odpadów z Zamawiającego na
Wykonawcę - Strony zgodnie, wyłączają odpowiedzialność Zamawiającego z tytułu rękojmi za
wady Odpadów.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

17

II. WYDANIE, ODBIÓR ODPADÓW
§3
Wykonawca będzie odbierał Odpady od Zamawiającego na podstawie zamówień
jednostkowych Zamawiającego dokonywanych na podstawie niniejszej umowy z terenu
prowadzonego przez Zamawiającego zakładu w Łężycach, Al. Parku Krajobrazowego 99,
84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo [Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów
Komunalnych - RIPOK].
Przekazanie i odbiór Odpadów następować będzie wyłącznie na podstawie i zgodnie z
pisemnymi [forma pod rygorem nieważności] zamówieniami jednostkowymi
Zamawiającego kierowanymi do Wykonawcy i doręczonymi faksem na adresy wskazane
w §12 określającymi ilość Odpadów oraz termin, w którym Zamawiający oczekuje ich
odbioru.
Z uwzględnieniem postanowienia ust.2 powyżej, Zamawiający będzie składał
zamówienia jednostkowe, gdy zgromadzona przez niego ilość Odpadów – przedmiotu
przekazania będzie wynosiła minimum 20 Mg Odpadów do odebrania w jednym dniu.
Z zachowaniem postanowień §5 ust.3 i 6 niniejszej umowy, Wykonawca dokona odbioru
Odpadów z terenu opisanego w ust.1 powyżej, zorganizowanym przez siebie i na swój
koszt transportem w godzinach pracy zakładu Zamawiającego, tj. od poniedziałku do
piątku [z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy] w godzinach 06:00- 11:00 oraz
15:00-17:00.
Wydanie przekazywanych Odpadów jest dokonane z chwilą, gdy w celu ich dostarczenia
na miejsce przeznaczenia tj. miejsce odzysku wykonywanego przez Prowadzącego
Instalację, w ……………….17 [miejsce wykonania usługi w rozumieniu ustawy o podatku
VAT] - Zamawiający powierzył je Wykonawcy.
Brak odbioru przez Wykonawcę Odpadów objętych danym zamówieniem
Zamawiającego, pomimo dokonania przez Zamawiającego zamówienia opisanego w ust. 2
oraz ust.3 powyżej, w okresie czasu zakreślonym przez Zamawiającego w danym
zamówieniu, upoważnia Zamawiającego do przekazania przedmiotu zamówienia innym
podmiotom, a Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego z tego tytułu żadne
roszczenia np. o wykonanie zamówienia, o odszkodowanie czy zapłatę, których
podpisując niniejszą umowę się zrzeka.
Odbierany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia będzie ważony przez
Zamawiającego po załadowaniu na pojazd Wykonawcy na terenie wskazanym w ust.1
powyżej, na wadze samochodowej z dokładnością do 40 kg, w miejscu wskazanym
w ust. 1. Dla określenia wagi odbieranych Odpadów, pojazd Wykonawcy musi być
zważony przed załadowaniem Odpadów. Po zważeniu przedmiotu przekazania umowy,
Zamawiający wystawiać będzie dowód ważenia, nadto Zamawiający przekaże dokument
wydania z magazynu.

Jak wyżej
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III. ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO
§4
1. Zamawiający będzie dokonywał przekazania Odpadów w następujący sposób:
Zamawiający nie dokona opakowania przekazywanych odpadów tj. będą one załadowane
jako frakcja o średnicy do 80 mm na pojazdy Wykonawcy luzem.
2. Zamawiający będzie doręczał Wykonawcy zamówienia jednostkowe opisane w §3 faxem
na adresy wskazane w §12.
3. Zamawiający dokona załadunku odbieranych Odpadów własnym sprzętem oraz zważy
pojazd Wykonawcy przed załadunkiem oraz po załadowaniu na niego Odpadów na
terenie wskazanym w §3 ust.1 zgodnie z postanowieniem §3 ust.7.
4. Masa [waga] Odpadów odebranych przez Wykonawcę w celu wykonania odzysku ustalona
zgodnie z postanowieniami §3 ust.7 oraz ust. 3 powyżej, podana w dokumencie
przesyłania Zamawiającego jest masą wiążącą dla sprawdzenia prawidłowości i ustalenia
rozliczenia między Stronami oraz ilości Odpadów poddanej odzyskowi na podstawie
umowy.
5. Przekazujący dołączy do Odpadów - jako przemieszczanych w rozumieniu Rozporządzenia
- wydawanych Przewoźnikowi w jego zakładzie w momencie wyjazdu z zakładu tj. wyda
jednostce transportowej:
 kopię dokumentu zgłoszenia określonego w załączniku nr IA do Rozporządzenia,
 oryginał dokumentu przesyłania określonego w załączniku nr IB do
Rozporządzenia,
 kopię zezwolenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,
 kopię zezwolenia na przemieszczenie Odpadów organu kraju przeznaczenia,
 dokument wydania z magazynu,
 dokument cmr.
Dokumenty te wydane zostaną kierowcy jednostki transportowej.
6. Zamawiający przekaże Prowadzącemu Instalację, kopię wydawanego jednostce
transportowej, dokumentu przesyłania Odpadu, jako odpadu przemieszczanego w
rozumieniu Rozporządzenia, przynajmniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem
przemieszczania danej partii Odpadów.

1.

2.
3.

4.

IV. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY
§5
Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o szczegółowym
terminie planowanego odbioru Odpadów objętych zamówieniem Zamawiającego
opisanym w §4 wskazując jego dzień oraz zapewniając zachowanie wymagań opisanych
w §3 ust.2, także dot. środków transportu oraz Przewoźników określonych w §3 ust.4
oraz w ust.3 i 6 poniżej.
Zawiadomienia, o których mowa w ust.1 powyżej, będą doręczane Zamawiającemu
faxem na adresy wskazane w §12.
Odbiory Odpadów - przedmiotu zamówień, dokonywane na podstawie i zgodnie z
zamówieniami Zamawiającego opisanymi w §3 i §4, następować będą transportem
zorganizowanym przez Wykonawcę i na jego koszt tj. w zakresie kosztów przewozu,
opakowania, ubezpieczenia na czas transportu, rozładunku, przy czym Wykonawca
wykonując niniejszą umowę w zakresie przewozu Odpadów zobowiązany jest do
wykonywania go tylko i wyłącznie przez Przewoźników podanych w wykazie
Przewoźników załączonym do jego oferty.
Wykonawca będzie odbierał Odpady z miejsca wskazanego w §3 ust.1 wyłącznie
pojazdami spełniającymi łącznie następujące warunki:
 waga brutto pojedynczego pojazdu wjeżdżającego (pusty pojazd do
załadunku) na teren zakładu Przekazującego nie może przekraczać 18 ton;
 odległości pomiędzy skrajnymi osiami pojedynczego pojazdu nie mogą
przekraczać długości 16 metrów, a długość pojazdu nie przekroczy 18 m.
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każdy pojazd musi mieć możliwość załadunku Odpadów od góry, a wysokość
załadowcza nie może przekraczać 3,6m.
 w przypadku pojazdów, w których plandeka zabezpieczająca przed
rozwiewaniem zwijana jest bocznie, musi być ona przymocowana i rozwijana
od strony kierowcy.
5. Wykonawca w czasie wykonywania umowy na terenie zakładu Zamawiającego
zobowiązany jest do przestrzegania jego organizacji ruchu oraz podda się zaleceniom
jego personelu w tym zakresie oraz co do prowadzenia załadunku.
6. Wykonawca oświadcza, iż każdy Przewoźnik wykonujący transport Odpadów w
wykonaniu niniejszej umowy:
 posiada wymagane prawem zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie transportu Odpadów za granicę,
 będzie wykonywał przewóz tylko pojazdami spełniającymi wymagania
wskazane w ust.4 powyżej,
 będzie wykonywał zobowiązanie ważenia samochodu przed i po załadunku
jak również opisane w ust. 5 powyżej,
 będzie realizował transport Odpadów tylko i wyłącznie zgodnie z
przedstawionym planem tras przewozu tj. trasą główną lub jedną trasą
alternatywną, stosowaną w przypadku kiedy trasa główna jest "wyłączona z
użytku";
i za należyte wykonanie tych zobowiązań przez Przewoźnika ponosi względem
Zamawiającego solidarną odpowiedzialność wraz z Przewoźnikiem.
7. Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się do tego, że Odpady przekazane zostaną tylko i
wyłącznie Prowadzącemu Instalację oraz zobowiązuje się, iż Odpady - przedmioty
przekazania, będą przekazane temu podmiotowi wyłącznie w celu poddania ich
procesowi [rodzaj operacji] odzysku R3 zgodnie z określeniem oznaczenia tego procesu
w załącznikach do Rozporządzenia wyłącznie w zakładzie prowadzonym przez
Prowadzącego Instalację, który przez okres wykonywania umowy będzie legitymował
się zezwoleniem na odzysk w tym procesie i w którym zastosuje on wskazany powyżej
rodzaj operacji oraz technologię podaną oraz opisaną szczegółowo Zamawiającemu,
zachowując także podaną metodę dalszego odzysku/unieszkodliwienia frakcji
niepodlegającej odzyskowi po zakończeniu prowadzonego przez niego procesu odzysku,
ilość odzyskanego materiału w stosunku do odpadów, których odzysk nie jest możliwy
oraz podane koszty odzysku i/lub unieszkodliwienia.
8. W przypadku, gdy przemieszczenie Odpadów lub ich odzysk nie zostaną zrealizowane
zgodnie z planem tj. w sposób opisany w ust.7 powyżej albo też w przypadku gdy
przemieszczenie będzie nielegalne Wykonawca lub Zamawiający, w zależności od tego,
który z nich ponosi zgodnie z Rozporządzeniem, odpowiedzialność za niezgodne z
planem lub nielegalne przemieszczenie na własny koszt i we własnym zakresie:
a) odbierze Odpady z powrotem lub zapewni ich odzysk lub unieszkodliwienie w
inny sposób oraz,
b) w razie potrzeby zapewni ich magazynowanie w tym czasie,
przy czym jeżeli działania opisane powyżej w lit a)/b) zostaną wykonane przez
Zamawiającego a będą one efektem zachowania Wykonawcy lub podmiotu, którym
posłużył się on wykonując niniejszą umowę, Wykonawca zobowiązany będzie do
zapłacenia Zamawiającemu w terminie 14 dni od wezwania dokonanego zgodnie z
działem Doręczenia wszelkich poniesionych przez Zamawiającego w związku z tym
kosztów [w tym nałożonych kar, kosztów postępowań np. sądowych, ekspertyz, kosztów
prawnych np. doradców i pełnomocników].
9. Z chwilą wydania Odpadów Wykonawcy [wskazanemu przez niego Przewoźnikowi]
przechodzą na Wykonawcę wszelkie korzyści i ciężary związane z nimi oraz
niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia, w szczególności przejmuje
on odpowiedzialność za wydane mu Odpady, za należyte zgodne z umową oraz prawem
postępowanie z nimi i za skutki z tego wynikające.
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10. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, jak i również za
utratę, ubytki oraz uszkodzenia Odpadów, powstałe w czasie transportu Odpadów od
chwili ich wydania w zakładzie Zamawiającego oraz w trakcie magazynowania,
rozładunku odpadów do czasu zakończenia procesów opisanych w §1 ust. 1.
Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za działania oraz zaniechania
swego personelu oraz podmiotów, którymi posłużył się wykonując umowę np.
Przewoźników.
11. Wykonawca zobowiązany jest do i ponosi odpowiedzialność za wykonanie następujących
zobowiązań:
a) Przekazanie przez Prowadzącego Instalację, Zamawiającemu oraz właściwym
organom, pisemnego potwierdzenia otrzymania przez niego Odpadów - w terminie
nie późniejszym niż 3 dni od otrzymania Odpadów przez Prowadzącego Instalację18.
Dokument ten musi spełniać wymagania Rozporządzenia,
b) Najszybciej jak to możliwe, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dokonania
odzysku oraz nie później niż w terminie 1 roku [lub krótszym jeżeli będzie to
wynikało z decyzji właściwych organów] od daty wydania Odpadów Wykonawcy,
Prowadzący Instalację złoży właściwym organom - zaświadczenie Prowadzącego
Instalację potwierdzające odzysk w procesie wskazanym w §1 ust.1 tj. R3
spełniające wymagania Rozporządzenia oraz doręczy Zamawiającemu kserokopie
tych dokumentów poświadczone za ich zgodność z oryginałem.
c) Niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od wezwania Zamawiającego i z
zachowaniem zobowiązania opisanego w §17 ust.3, przekazania Zamawiającemu:
d.1.) wszelkich danych dotyczących Przewoźników Odpadów np. ich wykazu,
ich numerów rejestracji, adresów, numerów telefonów/faksu, danych osób
wyznaczonych do kontaktu, dokumentów poświadczających rejestrację
przewoźnika/ów uprawniających do przewozu odpadów, kopii polisy
ubezpieczeniowej przewoźnika od odpowiedzialności za szkody wyrządzone
osobom trzecim, danych dotyczące środków transportu z zastosowaniem
skrótów i kodów wymaganych prawem i wskazanych przez Zamawiającego,
d.2) wszelkich informacji dotyczących środków podjętych w celu zapewnienia
bezpieczeństwa transportu Odpadów, kosztów transportu, odległości
przewozowych pomiędzy miejscem wskazanym w §3 ust.1 a instalacją
Prowadzącego Instalację, w tym wariantów tras, także w razie nieprzewidzianych
okoliczności, a w razie transportu kombinowanego, miejsc gdzie nastąpi
przekazanie
d.3.) wszelkich danych dotyczących agencji spedycyjnej19
d.4) wszelkich danych, dokumentów dotyczących procesu odzysku w instalacji
przetwarzania, do której przekazane zostały Odpady w celu realizacji operacji
R3 oraz informacji dotyczących zastosowanej technologii w ramach tego
procesu, także w zakresie metody unieszkodliwienia frakcji niepodlegającej
odzyskowi po zakończeniu tego procesu, ilości odzyskanego materiału w
stosunku do odpadów, których odzysk nie jest możliwy oraz kosztów odzysku
d.5) wszelkich innych informacji żądanych przez Zamawiającego a dotyczących
zawarcia lub wykonywania umowy, które zostały uznane przez organy
administracji publicznej kraju wysyłki tj. Polski jako istotne dla oceny zgłoszenia
Przekazującego zgodnie z Rozporządzeniem oraz z przepisami prawa umowy i z
zachowaniem warunku opisanego w §17 ust.3.
12. Wykonawca oświadcza, iż przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy
Prowadzący Instalację będzie posiadał ważne decyzje zezwalające mu na wykonanie
wskazanego w §1 ust.1 procesu odzysku Odpadów i jest zobowiązany, z zachowaniem
Dotyczy to wszystkich Prowadzących Instalacje, w których przewidziano realizację dalszych procesów
przejściowego odzysku.
19 Jeżeli transport organizowany jest przez agencję spedycyjną.
18
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warunku wskazanego w §17 ust. 3, do przedkładania Zamawiającemu, potwierdzonych
za zgodność z oryginałem, kopii tych decyzji w terminie nie późniejszym niż 7 dni od
dnia takiego żądania.
V. TERMINY
§6
1. Strony ustalają, że umowa obowiązuje od dnia podpisania niniejszej umowy oraz
Kontraktu, przy czym Zamawiający dokona pierwszego zamówienia, nie wcześniej niż po
otrzymaniu ostatecznej decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zezwalającej
na wywóz odpadów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Umowę zawarto na czas określony tj. zamówienia jednostkowe oraz odbiory Odpadów
będą odbywały się w okresie czasu, w którym Wykonawcy zostaną przekazane Odpady
w ilości wskazanej w ofercie Wykonawcy to jest w łącznej ilości 56.000 Mg (+/-) 10 Mg
jednakże nie dłużej niż w okresie:

27 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy,

24 miesięcy od daty otrzymania ostatecznej decyzji Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska, o której mowa w ust. 1,

obowiązywania Kontraktu,

obowiązywania zezwolenia na przetwarzanie, o których mowa w §5 ust. 12
umowy,

obowiązywania zezwolenia na międzynarodowe przemieszczanie Odpadów,
w zależności od tego, które z wyżej wymienionych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

VI. WYNAGRODZENIE
§7
Stawka jednostkowa netto dla obliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy za
wykonaną usługę wynosi – zgodnie z jego ofertą stanowiącą załącznik do umowy…………..…. zł/Mg (słownie: ………………………….. 00/100 złotych) za 1 tonę Odpadów.
Wartość netto ceny należnej Wykonawcy w okresach rozliczeniowych wskazanych w §8
ust.1, obliczana będzie jako iloczyn stawki jednostkowej wskazanej powyżej w ust.1 oraz
ilości Odpadów, poddanych odzyskowi R3 w danym okresie rozliczeniowym tj. ich wagi
wynikającej z wystawionego przez Prowadzącego Instalację i doręczonego
Zamawiającemu zaświadczenia [§5 ust.11 lit. b] obejmującego dany okres rozliczeniowy
[§8 ust.1], która znajduje potwierdzenie w dokumencie/tach przesyłania, w którym/ych
Prowadzący Instalację wypełnił pole numer 19.
W przypadku wystąpienia rozbieżności, sprzeczności, niespójności w dokumentach
wymienionych powyżej w ust. 2, Wykonawca uprawniony jest wyłącznie do zapłaty za
ilość Odpadów znajdującą potwierdzenie w obu dokumentach wskazanych powyżej w
ust2.
Wartości opisane w ust. 1 i 2 są wartościami netto i zostanie do nich doliczony podatek
VAT zgodnie ze stawkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach
prawa w dacie wystawiania faktury.
Wartości wskazane w ust. 1 obejmują wszelkie koszty związane z wykonaniem niniejszej
umowy, w tym wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z jej wykonaniem m.in.
odbioru z miejsca wskazanego w §3 ust. 1, transportu, ubezpieczenia w transporcie,
magazynowania, dostarczenia do Prowadzącego Instalację, rozładunku w miejscu
odzysku, wykonania odzysku, wykonania pozostałych zobowiązań umownych.
Strony niniejszym postanawiają, iż łączne wynagrodzenie za przekazane Odpady nie
przekroczy kwoty …………. zł brutto.

VII. WARUNKI PŁATNOŚCI
§8
1. Zamawiający będzie uiszczał cenę należną Wykonawcy za wykonanie umowy w okresie
miesiąca kalendarzowego [okres rozliczeniowy], z dołu, na podstawie faktury
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2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

1.

20

Wykonawcy wystawionej prawidłowo i zgodnie z postanowieniami umowy, w tym z
uwzględnieniem postanowienia §7 ust.3.
Zapłata nastąpi w złotych polskich i wszelkie rozliczenia dotyczące umowy będą
dokonywane w tej walucie.
Zapłata następować będzie
w terminie ………….. 20 dni od daty doręczenia
Zamawiającemu faktury
Wykonawcy wystawionej prawidłowo i
zgodnie z
postanowieniami umowy pod warunkiem [warunek zawieszający] dostarczenia
Zamawiającemu zaświadczenia [§5ust.11 lit. b] Prowadzącego Instalację
potwierdzającego wykonanie odzysku Odpadów w okresie rozliczeniowym, który objęty
jest fakturą i z zastosowaniem uregulowania §7 ust.3.
Zapłata następować będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w treści
faktury.
W treści faktury Wykonawca zobowiązany jest do wskazania okresu rozliczeniowego, za
który jest ona wystawiana oraz numerów i dat dokumentów potwierdzających
wykonanie umowy w okresie rozliczeniowym objętym fakturą tj. dokumentów
przesyłania, w którym Prowadzący Instalację wypełnił pole numer 19 lub do którego
dołączone zostało wystawione przez Prowadzącego Instalację, zaświadczenie
potwierdzające wykonany przez siebie odzysk oraz numery i daty dokumentu
przesyłania, których dotyczy dana faktura.
Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego.
Z tytułu opóźnienia w zapłacie Wykonawcy przysługuje prawo do odsetek w wysokości
ustawowej.
Zapłata następować będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w treści
faktury.
IX. KARY UMOWNE
§9
W następujących sytuacjach Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kar umownych:
a) W przypadku braku odebrania przez Wykonawcę Odpadów w ilości i terminie
wskazanym w zamówieniu jednostkowym Zamawiającego, o którym mowa w §3
ust. 2 umowy Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej za każdy
dzień przekroczenia terminu wynikającego z zamówienia Zamawiającego
obliczonej jako iloczyn masy, którą Wykonawca był obowiązany odebrać zgodnie z
danym zamówieniem jednostkowym oraz kwoty 25,00 złotych.
b) nie wykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę obowiązku opisanego
w §5 ust. 11 lit. a) umowy, w terminie w nim zakreślonym, Odbiorca uprawniony
jest do naliczenia kary umownej obliczonej jako iloczyn masy, na którą powinny
zostać wystawione i przekazane Zamawiającemu dokumenty opisane w §5 ust.11
lit a) oraz kwoty 5,00 zł/Mg [pięć złotych za jedną tonę] przekazanych Odpadów,
c) nie wykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę obowiązku opisanego
w §5 ust. 11 lit. b) umowy, w terminie w nim zakreślonym, Zamawiający
uprawniony jest do naliczenia kary umownej obliczonej jako iloczyn masy, na
którą powinny zostać wystawione i przekazane Zamawiającemu dokumenty
opisane w §5 ust.11 lit b) oraz kwoty 5,00 zł/Mg [pięć złotych za jedną tonę]
przekazanych Odpadów, co do których nie przedstawiono dokumentów opisanych
w §5 ust.11 lit b)
d) nie wykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę obowiązku opisanego
w §5 ust. 11 lit. c) umowy, w terminie w nim zakreślonym, Zamawiający
uprawniony jest do naliczenia kary umownej obliczonej jako iloczyn masy, na
którą powinny zostać wystawione i przekazane Zamawiającemu dokumenty
opisane w §5 ust.11 lit c) oraz kwoty 5,00 zł/Mg [pięć złotych za jedną tonę]
przekazanych Odpadów, co do których nie przedstawiono dokumentów opisanych
Zostanie uzupełnione zgodnie z ofertą Wykonawcy.
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w §5 ust.11 lit c
e) nie wykonania przez Wykonawcę obowiązku opisanego §5 ust. 11 lit d.1.),
w wysokości 5,00 zł [pięciu 00/100 złotych] za każdy dzień niewykonania
obowiązku po upływie wskazanego w §5 ust.11 terminu na przekazanie
informacji/dokumentów od żądania Zamawiającego
f) nie wykonania przez Wykonawcę obowiązku opisanego §5 ust. 11 lit d.2.),
w wysokości 5,00 zł [pięciu 00/100 złotych] za każdy dzień niewykonania
obowiązku po upływie wskazanego w §5 ust.11 terminu na przekazanie
informacji/dokumentów od żądania Zamawiającego
g) nie wykonania przez Wykonawcę obowiązku opisanego §5 ust. 11 lit d.3.),
w wysokości 5,00 zł [pięciu 00/100 złotych] za każdy dzień niewykonania
obowiązku po upływie wskazanego w §5 ust.11 terminu na przekazanie
informacji/dokumentów od żądania Zamawiającego;
h) nie wykonania przez Wykonawcę obowiązku opisanego §5 ust. 11 lit d.4.),
w wysokości 5,00 zł [pięciu 00/100 złotych] za każdy dzień niewykonania
obowiązku po upływie wskazanego w §5 ust.11 terminu na przekazanie
informacji/dokumentów od żądania Zamawiającego;
i) nie wykonania przez Wykonawcę obowiązku opisanego §5 ust. 11 lit d.5.),
w wysokości 5,00 zł [pięciu 00/100 złotych] za każdy dzień niewykonania
obowiązku po upływie wskazanego w §5 ust.11 terminu na przekazanie
informacji/dokumentów od żądania Zamawiającego
j) nie wykonania przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków opisanych w §5
ust. 7 lub ust.8 w wysokości 50.000,00 zł [pięćdziesięciu tysięcy 00/100 złotych]
za każdy przypadek,
k) nie wykonania przez Wykonawcę obowiązku opisanego §5 ust. 12, w wysokości
500,00 zł [ pięciuset 00/100 złotych] za każdy dzień niewykonania obowiązku po
upływie terminu tam zakreślonego dla wykonania żądania Zamawiającego.
l) nie wykonania przez Wykonawcę obowiązku opisanego §16 ust.2 lub naruszenie
dyspozycji §16 ust.1, w wysokości 3.000,00 zł [trzech tysięcy 00/100 złotych] za
każdy przypadek;
m) nie wykonania przez Wykonawcę któregokolwiek ze zobowiązań opisanych w §11
ust.1 lub ust. 3, lub ust.4 zdanie pierwsze w wysokości 50.000,00 zł [pięćdziesięciu
tysięcy 00/100 złotych] za każdy przypadek;
n) nie wykonania przez Wykonawcę obowiązku opisanego §17 ust.3, w wysokości
tam podanej;
o) W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, jakie
wystąpiły po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wartości iloczynu
maksymalnej ilości odpadów wskazanej w §1 ust.1 oraz stawki jednostkowej
wymienionej w §7 ust.1.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego
zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych.
Zapłata kar umownych/odszkodowania nastąpi w terminie nie późniejszym niż 14 dni
od doręczenia noty obciążającej.
X. ROZWIĄZANIE UMOWY
§10
Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem obu Stron.
Stronom przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania umowy za wypowiedzeniem
wynoszącym 2 miesiące kalendarzowe, między innymi przypadku, gdy druga strona nie
wykonuje lub wykonuje nienależycie swoje zobowiązania umowne [tzw. ważna
przyczyna].
Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego po upływie 7 dniowego okresu
wypowiedzenia w następujących przypadkach będących tzw. ważnymi przyczynami:
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a) Utraty ważności zezwolenia na przetwarzanie odpadów, o których mowa w §5 ust. 13
umowy.
b) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa dot. możliwości składowania
odpadów.
c) W przypadku nie wykonania zobowiązania opisanego w §5 ust.11 lit. a) o więcej niż
7 dni od daty odebrania odpadów od Zamawiającego.
d) W przypadku nie wykonania zobowiązania opisanego w §5 ust.11 lit. lit. b) o więcej
niż 7 dni od daty tam wskazanej
e) W przypadku nie wykonania zobowiązania opisanego w §5 ust.11 lit. lit. c) o więcej
niż 7 dni od daty tam wskazanej
f) W przypadku nie wykonania któregokolwiek zobowiązania opisanego w §5 ust.11
lit. d) o więcej niż 7 dni od daty tam wskazanej
g) Nie podpisania lub rozwiązania Kontraktu
h) Nie uzyskania przez Zamawiającego zezwolenia na przemieszczanie odpadów lub
jego utraty,
i) Nie wykonania przez Wykonawcę któregokolwiek ze zobowiązań opisanych
w §11 ust.1 lub ust. 3 lub §16.
j) W sytuacji zmiany zapotrzebowania Zamawiającego na odzysk/unieszkodliwienie
Odpadów.
k) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy
4. Rozwiązanie umowy, w każdym przypadku, wymaga zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.

1.
2.

XI. PRZENOSZENIE PRAW Z UMOWY
§11
Strony zgodnie postanawiają, że bezwzględnie zakazane jest przeniesienie całości praw i
obowiązków wynikających z niniejszej umowy, jak również w części innej niż wskazana
w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Strony dopuszczają jedynie przelew wierzytelności pieniężnej obejmującej roszczenia o
zapłatę ceny, jak również przejęcie długu obejmującego zapłatę wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, przy czym czynności te dla swej ważności wymagają spełnienia
następujących warunków:
a. Czynność ta wymaga zawarcia umowy między przenoszącym wierzytelność a
nabywcą wierzytelności lub dłużnikiem – zbywającym dług a nabywcą długu.
b. Umowa opisana w lit. a powyżej wymaga dla swej ważności zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
c. Umowa ta wymaga dla swej skuteczności:
 W przypadku przelewu wierzytelności pisemnego poinformowania
dłużnika oraz wyrażenia przez dłużnika w formie pisemnej (forma pod
rygorem nieważności) zgody na dokonanie przelewu wierzytelności.
 W przypadku przejęcia długu pisemnego poinformowania wierzyciela
oraz wyrażenia przez wierzyciela w formie pisemnej (forma pod rygorem
nieważności) zgody na dokonanie przejęcia długu.
d. W
przypadku
przelewu
wierzytelności/przejęcia
długu
milczenie
wierzyciela/dłużnika lub odmowa wyrażenia zgody uznaje się, że umowa ta nie
została zawarta, a wierzyciel będzie dochodził swoich roszczeń od
dotychczasowego dłużnika. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości uznaje się, iż
pismo, w którym uzależniono wyrażenie zgody od spełnienia pewnych warunków
lub w którym zwrócono się o udzielenie informacji np. o osobie lub sytuacji
przejmującego wierzytelność/dług nie stanowi zgody na przelew
wierzytelności/przejęcie długu. Zgoda tak musi być jednoznaczna i
bezwarunkowa.
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Zakres prac, które mogą być wykonane przez podwykonawców zawarty jest w, ofercie
Wykonawcy. Zakazuje się zmian podwykonawców na inne podmioty niż wskazane w
tym dokumencie.
Umowy, zawierane z podwykonawcami muszą określać zobowiązania tych podmiotów
oraz wysokość należnego im wynagrodzenia,
oraz
zasady płatności w
sposób spójny i zgodny z warunkami określonymi w niniejszej umowie. Wykonawca
w terminie nie późniejszym niż 2 dni od zawarcia umowy z podwykonawcą składa
Zamawiającemu pisemne oświadczenia, w których on i podwykonawca zobowiązują się
wobec Zamawiającego, iż najpóźniej w terminie 2 dni od dnia powstania zaległości w
wypłacie wynagrodzenia przysługującego danemu podwykonawcy, poinformują
pisemnie o tym fakcie Zamawiającego.
W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę takiej zaległości,
Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w kwocie
równej powyższej zaległości i niezwłocznie pisemnie poinformuje o tym fakcie
Wykonawcę.
W przypadku, gdy zaległość nie zostanie uregulowana w terminie 7 dni od dnia
otrzymania
przez
Zamawiającego
pisemnej
informacji
o
zaległości,
a wyjaśnienia Wykonawcy w dostateczny sposób nie uzasadnią powstania tej zaległości,
Zamawiający będzie uprawniony do niezwłocznego uregulowania powstałej zaległości i
potrącenia powyższej kwoty z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także do rozwiązania umowy z
winy Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień
dotyczących umów z podwykonawcami, w tym związanych z prawidłowością ich
realizacji oraz płatnościami, w tym także płatnościami niewymagalnymi nie później niż
3 dni od wniosku/żądania Zamawiającego.
Listę osób reprezentujących podwykonawców oraz numery telefonów
i faksów, Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie tj. nie później niż 2 dni
od zawarcia umowy z podwykonawcami.
Nie wykonanie przez Wykonawcę któregokolwiek ze zobowiązań opisanych w ust. 4
zdanie drugie, ust.6 lub 7 w terminie tam zakreślonym uprawnia Zamawiającego do
naliczenia kary umownej w wysokości 100,00 zł za każdy dzień przekroczenia terminu, a
nadto uprawnia Zamawiającego do rozwiązania umowy na podstawie §10 ust 2.
XII. DORĘCZENIA
§12
Wszelkie zawiadomienia lub oświadczenia udzielane lub składane na podstawie
niniejszej umowy przez Strony, w tym zamówienia jednostkowe opisane w §3 oraz w §4,
będą miały formę pisemną. O ile niniejsza umowa nie stanowi inaczej, zawiadomienie
będzie uznawane za właściwie udzielone lub złożone, jeśli zostało dostarczone Stronie
przez posłańca, pocztą lub faksem pod adresem Strony określonym poniżej:
Dla Przekazującego
Eko Dolina Sp. z o.o.
Al. Parku Krajobrazowego 99
84-207 Koleczkowo
Tel: +48 58 672 50 00
Faks: +48 58 672 74 74
Dla Odbiorcy
…………………………………
...............................................
...........…………………..…….
Faks:....................................
Strony postanawiają, że za doręczone uznaje się pismo:
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przyjęte bezpośrednio - z dniem odbioru,
przesyłane pocztą i/lub posłańcem - z dniem doręczenia lub w przypadku zwrócenia
po dwukrotnej awizacji listu poleconego na powyższe adresy – z dniem upływu
terminu odbioru drugiego awiza,
 doręczone faksem – z dniem potwierdzenia nadania faksu bez błędu.
3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie
adresów, siedzib, firmy, osób reprezentujących, numerów telefonów, faxu.
4. Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adres i numery wskazane powyżej.
W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone
pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

1.

2.

3.

4.
5.

1.

2.

XIII. Reprezentacja
§13
Ze strony Przekazującego uprawniona do kontaktu w trakcie wykonywania umowy, w
tym dokonywania zamówień opisanych w §3 i w §4 jest:
……………………………………..
nr tel…………………………….
nr fax …………………………….
a ze strony Odbiorcy uprawniona/ym do kontaktu w trakcie wykonywania umowy, w
tym dokonywania zawiadomień opisanych w §5 jest: …………………………………
nr tel…………………………….
nr fax …………………………….
Strony oświadczają, że wyżej wymienione osoby legitymują się stosownymi, pisemnymi
upoważnieniami dla wyznaczonych przedstawicieli, odpowiednio do reprezentowania i
podejmowania decyzji w sprawie wykonania umowy, przy czym upoważnienie to nie
obejmuje czynności kształtujących umowę jak np. zmiana, rozwiązania umowy, czy też
zgoda na przelew wierzytelności czy przejęcie długów.
Czynności wyłączone z zakresu upoważnień osób wymienionych w ust.1 i ust.2 mogą być
wykonywane jedynie przez osoby uprawnione do reprezentacji Stron zgodnie z ich
dokumentami rejestrowymi lub przez osoby legitymujące się pełnomocnictwem
szczegółowym do dokonania takiej czynności udzielonym przez osoby uprawnione do
reprezentacji Stron zgodnie z ich dokumentami rejestrowymi lub przez osoby
wymienione.
Zmiana lub zastępstwo osób, o których mowa w ust.1/ust. 2 nie wymaga zmiany umowy
i dokonywana jest w drodze pisemnego powiadomienia,
Przedstawiciel Wykonawcy będzie przyjmował polecenia od przedstawiciela
Zamawiającego w trakcie wykonywania umowy i egzekwował ich wykonanie od
personelu Wykonawcy, podmiotów, którymi posłużył się on wykonując umowę.
XIV. KLAUZULA SALWATORYJNA
§14
Jeżeli sąd lub inny właściwy organ uzna jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy za
nieważne lub niewykonalne, wówczas takie postanowienie zostanie uznane za uchylone,
a pozostałe postanowienia niniejszej umowy pozostaną w pełni ważne i skuteczne, chyba
że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieskutecznością, czynność nie
zostałaby dokonana. Niezależnie od powyższego, Strony przystąpią następnie do
negocjacji w dobrej wierze mających na celu uzgodnienie treści i zadowalające obie
Strony i które zastąpi postanowienie uznane za nieważne lub niewykonalne, przy czym
to nowe postanowienie będzie spełniać cele określone niniejszą umową w zakresie
dopuszczalnym przez przepisy prawa.
Żaden z zapisów niniejszej umowy nie może zostać zinterpretowany przez Strony
umowy przy zastosowaniu wykładni rozszerzającej niezgodnej z celem zawarcia umowy
i nie będzie stanowić dla żadnej ze Stron podstawy do występowania z roszczeniami
przekraczającymi zapisy niniejszej umowy.
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XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
§15
Wykonawca wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie:
…………….. w kwocie brutto ………………..
Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się w wysokości 10% ceny całkowitej
brutto, za całkowite wykonanie niniejszej umowy
Wykonawca zostanie zwolniony z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ciągu
30 dni od dnia wykonania umowy przez Wykonawcę i uznania przez Zamawiającego jej
za należycie wykonaną.
Przekazujący uzna zamówienie za należycie wykonane po wykonaniu ostatniego
zamówienia jednostkowego tj. w momencie otrzymania ostatniego z dokumentów
opisanych w §5 ust. 11 obejmującego Odpady przekazane Wykonawcy na podstawie
niniejszej umowy.
XVII. PODMIOTY TRZECIE
§1621
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać umowę pracą podmiotów wskazanych w
SIWZ22 w zakresie części przedmiotu umowy wskazanym w tym załączniku jako część
realizowana przez te podmioty.
Nie dopuszcza się zastąpienia podmiotów opisanych w ust. 1.
W sytuacji naruszenia postanowień ust.1 lub ust.2 Zamawiający jest uprawniony do
żądania od Wykonawcy usunięcia osoby/osób, która należy do personelu podmiotów nie
spełniających warunków opisanych w ust.1/ust.2, a Wykonawca ma obowiązek usunięcia
takich podmiotów i wszystkich osób dla tych podmiotów pracujących i natychmiast gwarantując ciągłość i terminowość wykonywania umowy - nie później niż w 7 dni od
żądania Zamawiający, Wykonawca zastąpi ten podmiot/podmioty innym, który spełnia
warunki opisane w SIWZ.
Naruszenie zapisu postanowienia ust.1 lub ust.2 albo ust.3 upoważnia Zamawiającego do
rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca lub według jego wyboru i
uznania do naliczenia kar umownych.
XVII. PRAWO I JĘZYK
§17
Niniejsza umowa podlega prawu Zamawiającego tj. prawu polskiemu, a zwłaszcza
przepisom:
a. kodeksu cywilnego – ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. w zakresie zobowiązań,
umów wzajemnych z wyłączeniem uregulowań dotyczących odpowiedzialności
Zamawiającego za jakość, rękojmi, gwarancji, odstąpienia od umowy z tych
przyczyn
b. kodeksu postępowania cywilnego - ustawa z dnia 17 listopada 1964r. w zakresie
procesowym
c. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
d. ustawy z dn. 29 czerwca 2007r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów
[Dz. U. Nr 124.poz 859] oraz Rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie
przemieszczania odpadów (Dz. U. UE. L 190/1) wraz z jego późn. zm.– strony
niniejszej umowy.
Umowa została sporządzona w języku polskim.

Paragraf zostanie zastosowany w umowie w sytuacji skorzystania przez Wykonawcę z możliwości opisanej w
art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych. W tym przypadku paragraf ten otrzyma numer 16 i numeracja
zastosowana w umowie zostanie dostosowana do wprowadzonej zmiany.
22 W rozumieniu art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych „inny podmiot”
21
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Językiem wszelkich komunikatów (informacji, oświadczeń w tym zamówień
jednostkowych) dotyczących umowy, jej wykonania jest język polski, a wszelkie
dokumenty przedkładane w języku innym niż polski muszą być załączone
uwierzytelnione tłumaczenia na język polski. Nie doręczenie przez Wykonawcę
uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentów na język polski w terminie zakreślonym
przez Zamawiającego uprawnia go do naliczenia kary umownej w wysokości 500,00zł za
każdy dzień przekroczenia terminu, a nadto, jeżeli termin ten przekroczono o 3 dni,
uprawnia Zamawiającego do powierzenia wykonania tłumaczenia uprawnionemu
odpowiednio tłumaczowi na koszt Wykonawcy. Poniesione z tego tytułu koszty jak i
kary umowne, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 14 dni
od daty wezwania.
Wszelkie zmiany umowy dokonywane będą jako aneksy do umowy podpisywane przez
osoby uprawnione do reprezentacji Stron zgodnie z ich dokumentami rejestracyjnymi.
Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy
czym zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy są możliwe jedynie zgodnie z art. 144 ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. 2015.2164) i są one możliwe
w zakresie:
a) zmiany sposobu opakowania Odpadów,
b) zmiany terminów przekazania zaświadczeń wskazanych w §5 ust.11 lit. b) na
skutek, zmian regulacji prawnych w zakresie gospodarowania odpadami lub
decyzji właściwych organów zgodnie z uregulowaniami Rozporządzenia,
c) zmiany godzin i dni odbierania Odpadów, o których mowa w §3 ust. 4 umowy
jeżeli konieczność takiej zmiany wynikła z przyczyn organizacyjnych leżących po
stronie Zamawiającego albo Wykonawcy.
d) zmiany czasu obowiązywania umowy w sytuacji, gdy nie została wyczerpana
ilość przedmiotu zamówienia,
e) zmiany ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT na skutek zmiany
przepisów powszechnie obowiązujących poprzez dostosowanie stawki VAT do
zmian zgodnych ze zmienionymi uregulowaniami prawnymi.
f) zmiany wartości netto ceny w zakresie procentowym wartości ceny netto
wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym w przypadku zmiany
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 art. 3-5
ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, o wysokość
zmiany wynagrodzenia minimalnego; po przedstawieniu przez Wykonawcę
pisemnego i szczegółowego sposobu wyliczenia proponowanej zmiany ceny wraz
z uzasadnieniem i wykazaniu, że zmiana ustawowego wynagrodzenia
minimalnego ma wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy. Zmiana taka może być
wprowadzona po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia zmian opisanych w
zdaniu pierwszym;
g) zmiany w wynagrodzenia należnego Wykonawcy w zakresie procentowym
wartości ceny netto wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym
w przypadku ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w wysokości stawki składki na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne o procent wzrostu ich wartości; po
przedstawieniu przez Wykonawcę pisemnego i szczegółowego sposobu
wyliczenia proponowanej zmiany ceny wraz z uzasadnieniem i wykazaniu, że
zmiana tych zasad ma wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy. Zmiana taka może
być wprowadzona po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia zmian opisanych
w zdaniu pierwszym;
h) zmiany terminu wykonania umowy w przypadku jakiegokolwiek opóźnienia,
spowodowanego wystąpieniem siły wyższej to jest wyjątkowego wydarzenia lub
okoliczności, na którą Strona nie ma wpływu, w tym w szczególności
spowodowaną przez:
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 opóźnienie spowodowane przez organy administracji publicznej,
 akty terroryzmu,
 zamieszki, rozruchy, niepokoje, strajki lub lokaut z udziałem osób innych
niż personel Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy,
 amunicję wojskową, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub
skażenie radioaktywne, z wyłączeniem takich, które mogą być uznane za
spowodowane przez używanie amunicji, materiałów wybuchowych,
materiałów radioaktywnych lub promieniowania przez Wykonawcę
oraz
 katastrofy żywiołowe, m.in. takie jak: trzęsienia ziemi, huragany, tajfuny
lub długotrwałe ulewy, obfite opady śniegu.
i) Zmiany w realizacji umowy spowodowane zmianą regulacji prawnych.
Zmiany muszą być wprowadzone z zachowaniem niżej opisanego trybu postępowania:
a) Zaproponować zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, może
Zamawiający lub Wykonawca.
b) Przedkładana drugiej stronie propozycja zmian będzie obejmowała opis
proponowanych zmian i informację w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na
realizację umowy.
c) Po otrzymaniu propozycji, Zamawiający albo Wykonawca (w zależności od
przypadku) w terminie 7 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany
bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając
zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi opisane wyżej.
W przypadku upływu terminu podanego w lit. c i nie uzyskania jednej z odpowiedzi tam
opisanych, traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmiany została odrzucona.
XVIII. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
§18
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności
przez Strony w drodze negocjacji prowadzonych bez zbędnej zwłoki i w dobrej wierze.
W przypadku, jeśli którakolwiek ze Stron dopuszcza się naruszenia postanowień
niniejszej umowy, druga Strona może wystosować do niej pisemne upomnienie. Strona,
która otrzymała upomnienie obowiązana jest zająć stanowisko w formie pisemnej
(forma pod rygorem nieważności) w terminie nie dłuższym niż 7 dni i jednocześnie
zaniechać w tym okresie naruszeń, jeśli zarzuty były prawdziwe. Jeśli w jej ocenie
zarzuty nie są prawdziwe i nie zaniecha ona naruszeń opisanych w upomnieniu w
terminie wyżej wskazanym z jego upływem uznaje się, iż pomiędzy Stronami zaistniał
spór podlegający rozstrzygnięciu Sądu.
Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów związanych z niniejszą umową (jej
wykładni, wykonywania, niewykonania, wygaśnięcia zobowiązań, przedawnienia,
ważności) jest Sąd polski. Spośród Sądów polskich spór taki rozstrzygać będzie Sąd
wyznaczony miejscowo ze względu na miejsce siedziby Zamawiającego.
XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§19
1. Poszczególne tytuły zastosowano w niniejszej umowie jedynie dla celów
przejrzystości i nie mają one wpływu na jej interpretację.
2. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze Stron.
3. Integralną częścią niniejszej umowy są załączniki:
1. Oferta Wykonawcy z dnia…………………2016r.
2. Opisane w umowie decyzje,
Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia
numer OWP-P/07/2016/RDF biosusz
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