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 Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika 
w Tarnowie 

33 – 100 Tarnów, ul. Szpitalna 13 
 tel. 14 63 10 341, fax 14 63 10 337 

e’mail: zamowienia@ssz.tar.pl 
  
 
 

 
ZNAK: AE/ZP-27-71/20                                          Tarnów, 2020-10-06 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  

ZAMÓWIENIA 

 
 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 214.000 EURO  
na świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie, odzysku lub 
unieszkodliwieniu odpadów dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika     w 
Tarnowie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r –                       
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z  2019r.  poz.1843 z póź.zm.), 

 zwaną dalej „ustawą”. 
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I. INFORMACJE  OGÓLNE 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika  
z siedzibą w Tarnowie przy ul. Szpitalnej 13, zwany w dalszej części “Zamawiającym” 
zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na: 
 

świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie, odzysku                                          
lub unieszkodliwieniu odpadów dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika  

w Tarnowie. 
 

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa 
sie przy użyciu Platformy Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar (dalej: 
Platforma).  
Postępowanie prowadzone jest na Platformie w zakładce „POSTĘPOWANIA” pod 
„NAZWĄ” zgodną z nazwą prowadzonego postępowania.  
Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) lub w przepisach o 
zamówieniach publicznych mowa jest o stronie internetowej należy przez to rozumieć także 
Platformę.  
 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie, 
odzysku lub unieszkodliwieniu odpadów dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w 
Tarnowie: 

a) Pakiet Nr 1 - Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej - odbiór, 
transport i unieszkodliwienie odpadów o kodach:  
 18 01 02* - Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do 

ich  przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03), 
 18 01 03* - Inne odpady, które zawierają drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których 
wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że 
wywołują choroby u ludzi i zwierząt, 

 18 01 82* -  Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych  
w ilości około 110 000 kg. 

b) Pakiet Nr 2 - Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej - odbiór, 
transport, odzysk lub unieszkodliwienie odpadów o kodach:  
 18 01 01 - Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich części, 
 18 01 04 - Inne odpady niż wymienione w 18 01 03, 
 18 01 06* - Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje 

niebezpieczne, 
 18 01 07 - Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne inne niż wymienione w 18 01 

06, 
 18 01 09 - Leki 
w ilości około 2 060 kg. 

c) Pakiet Nr 3 - Odpady inne niż medyczne - odbiór, transport, odzysk lub 
unieszkodliwienie odpadów o kodach: 
 15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub 

nimi zanieczyszczone, 
 15 02 02* - Materiały filtracyjne, sorbenty, tkaniny oraz ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, 
 15 02 03 - Materiały filtracyjne, sorbenty, tkaniny oraz ubrania ochronne inne niż 

wymienione w 15 02 02*, 
 02 02 02  - Odpadowa tkanka zwierzęca (z kuchni), 

   w ilości około 700 kg. 

Wymienione wyżej ilości są ilościami szacunkowymi. W przypadku wytworzenia przez 
Zamawiającego mniejszej ilości odpadów Wykonawcy nie przysługuje wobec 
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Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia, jak 
również żadne inne roszczenia z tym związane. 
Wymienione wyżej kody odpadów podane zostały zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020, poz.10).   

2. Okres trwania umowy  wynosi :  
 Pakiet Nr 1 w zakresie kodów: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 82* - 12 miesięcy od daty 

rozpoczęcia obowiązywania umowy, 
 Pakiet Nr 2 w zakresie kodów: 18 01 01, 18 01 04, 18 01 06*, 18 01 07, 18 01 09                 

- 12 miesięcy od daty rozpoczęcia obowiązywania umowy, 
 Pakiet Nr 3 w zakresie kodów: 15 01 10*, 15 02 02*, 15 02 03, 02 02 02 - 12 

miesięcy od daty rozpoczęcia obowiązywania umowy. 
3. Odbiór odpadów z miejsc składowania: 
 w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie – ul. Szpitalna 13, 
 w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Tarnowie – ul. Szpitalna 53 

odbywać się będzie trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) w godzinach między 
900 a 1100 (odbiór w innych godzinach -  po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym) oraz w 
razie potrzeby w innym dniu - na zgłoszenie telefoniczne Zamawiającego – w terminie do 
……. godzin (nie dłuższym niż do 8 godzin) od zgłoszenia przez Zamawiającego. W 
przypadku kumulacji dni wolnych Wykonawca gwarantuje odbiór odpadów medycznych, 
w taki sposób, aby ich okres przechowywania na terenie Szpitala nie przekraczał 72 
godzin. 

4. Odbiór odpadów z miejsc składowania: 
 w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie – ul. Szpitalna 13 
 w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Tarnowie – ul. Szpitalna 53 

odbywać się będzie środkiem transportu zapewnionym przez Wykonawcę, przy czym 
transport odpadów niebezpiecznych odbywał się będzie środkiem transportu 
spełniającym wymogi przewidziane przez przepisy obowiązujące dla transportu 
materiałów niebezpiecznych. 

5. Wykonawca zabezpieczy i dostarczy do siedziby Zamawiającego na własny koszt i na 
czas trwania umowy wagę platformową z zasilaniem sieciowym, zakres obciążenia do 
150 kg (posiadającą świadectwo legalizacji) do ważenia odpadów przed ich odbiorem.  

6. Odpady z jednostek organizacyjnych Szpitala do miejsc składowania dostarczane będą 
przez pracowników Zamawiającego, a ich załadunek na środek transportu odbywał się 
będzie (po ich uprzednim zważeniu) przy udziale pracownika (pracowników) 
Wykonawcy. 

7. Wykonawca zabezpieczał będzie na własny koszt opakowania zewnętrzne (pojemniki / 
kontenery) do transportu odpadów z miejsc odbioru odpadów u Zamawiającego. 

8. Z chwilą przejęcia odpadów bez zastrzeżeń na środek transportu, Wykonawca                 
przejmie ryzyko, odpowiedzialność i koszty powstałe na trasie przewozu odpadów,                 
w tym związane z niewłaściwym rozmieszczeniem ładunku, przypadkową utratą                 
lub uszkodzeniem opakowań itp. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
wszelkie szkody wyrządzone w związku z realizacją niniejszej umowy. 
Odpowiedzialność ta dotyczy również osób działający na rzecz i w imieniu Wykonawcy. 

9. Każdy odbiór odpadów musi być potwierdzony kartą przekazania odpadów zgodnie                    
z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz.797 z późn. zm.) lub 
w przypadku wprowadzenia zmian – zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10. Pracownicy Wykonawcy odbierający odpady wyposażeni będą w środki ochrony 
osobistej (odpowiednie ubrania, rękawice ochronne). 

11. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w całym okresie świadczenia usług 
zezwolenia (decyzji) na prowadzenie działalności w zakresie transportu oraz zezwolenia 
(decyzji) na przetwarzanie (odzysk, unieszkodliwienie) odpadów wykazanych w pkt.1 
zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz.797 z późn. 
zm.) lub pozwolenia zintegrowanego zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo 
Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz.1219 z późn. zm.) wydane przez właściwy 
organ (marszałka województwa lub starostę). W przypadku wygaśnięcia ważności w/w 
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zezwoleń (decyzji) lub pozwolenia zintegrowanego w trakcie trwania umowy, 
Wykonawca przedstawi niezwłocznie (najpóźniej w pierwszym dniu po wygaśnięciu) 
nowe zezwolenia (decyzje) lub pozwolenie zintegrowane. W przypadku 
nieprzedstawienia w w/w terminie w/w zezwoleń (decyzji) lub pozwolenia Zamawiający 
ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez uprzedniego 
wezwania. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

12. Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się spełniać wszystkie wymogi określone w 
ustawie z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 poz.797 późn. zm.) m.in. do 
przestrzegania zasad dalszego postępowania z odebranymi od Zamawiającego odpadami 
niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne, w tym z ich transportem – dotyczy Pakietu 
Nr 1-3. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za zgodny z przepisami 
odbiór, transport, odzysk lub unieszkodliwienie odpadów.  

13. Wykonawca oświadcza, iż odpady będą przetwarzane w instalacji wskazanej w złożonym 
przez Wykonawcę zezwoleniu (decyzji) /pozwoleniu zintegrowanym na przetwarzanie 
odpadów – dotyczy Pakietu Nr 1-3. 

14. Wykonawca oświadcza, iż zakaźne odpady medyczne o kodach 18 01 02*, 18 01 03* i 18 
01 82* poddawane będą unieszkodliwieniu wyłącznie przez termiczne przekształcenie 
(metodą D10) w instalacji/spalarni do termicznego przekształcania odpadów, wskazanej 
w złożonym przez Wykonawcę zezwoleniu (decyzji)/pozwoleniu zintegrowanym na 
przetwarzanie odpadów – dotyczy Pakietu Nr 1.  

15. Wykonawca oświadcza, iż unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych odbywać 
się będzie zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 poz. 
797 późn. zm.)– dotyczy Pakietu Nr 1. 

16. Wykonawca oświadcza, iż instalacja/spalarnia wskazana w złożonym przez Wykonawcę 
zezwoleniu (decyzji)/pozwoleniu zintegrowanym posiada moce przerobowe pozwalające 
w całości unieszkodliwić odpady odebrane od Zamawiającego oraz, że zobowiązania 
dotyczące unieszkodliwiania odpadów nie przekraczają mocy przerobowych 
wynikających z zapisów ww. zezwolenia (decyzji)/pozwolenia zintegrowanego – dotyczy 
Pakietu Nr 1-3.  

17. Wykonawca gwarantuje, że wszyscy kierowcy realizujący zamówienie posiadają ważne 
przez cały okres trwania umowy aktualne uprawnienia do kierowania pojazdem 
odpowiedniej kategorii w zależności od środka transportu oraz posiadają ważne przez 
cały okres trwania umowy zaświadczenie o odbyciu kursu ADR dla osób kierujących 
pojazdem przewożącym towary niebezpieczne. 

18.  Wykonawca gwarantuje, że kierownik instalacji/spalarni, w której będą 
unieszkodliwiane odpady posiada ważne przez cały okres trwania umowy świadectwo 
stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do 
prowadzonych procesów przetwarzania odpadów. 

19. Wykonawca gwarantuje, że posiada co najmniej dwa pojazdy do realizacji usługi 
oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikacje podmiotu 
świadczącego usługi oraz oznakowane zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie 
transportu materiałów niebezpiecznych. 

20. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 14.12.2012r o 
odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz.797 z póź.zm). 

21. Stosownie do art. 29 ust.3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.1320, z późn. 
zm.) osób wykonujących, w ramach realizowanej usługi, czynności polegających na: 
 załadunku, transporcie, rozładunku odpadów – dotyczy Pakietów Nr 1-3,  
 unieszkodliwianiu zakaźnych odpadów medycznych w instalacji/spalarni – dotyczy 

Pakietu Nr 1, 
 unieszkodliwianiu (lub/ i odzysku) odpadów – dotyczy Pakietów Nr 2 i 3, 
 kierowaniu pojazdami. 
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Wymagania, o których mowa w art.36 ust.2 pkt.8a ustawy określone zostały szczegółowo 
w pkt.XVI SIWZ.    

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

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczny Szpital 

im.E.Szczeklika w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13, tel. 14 63 10 100; 
 administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt do inspektora 

ochrony danych osobowych: 33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13, tel. 14 63 10 130, e-mail 
iod@ssz.tar.pl, 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług 
polegających na odbiorze, transporcie, odzysku lub unieszkodliwieniu odpadów dla 
Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie – sprawa AE/ZP-27-71/20 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy; oraz Open Nexus Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 Roku 406, 61-441 Poznań;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz przez dalszy 
okres wymagany odrębnymi przepisami w szczególności dotyczącymi przechowywania 
dokumentacji związanej z projektem finansowanym ze środków UE oraz przez okres 
wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, a jeśli Pana/Pani oferta zostanie 
wybrana jako najkorzystniejsza dane osobowe będą przetwarzane ponadto przez cały 
okres obowiązywania umowy oraz przez dalszy okres niezbędny do ewentualnego 
dochodzenia roszczeń i obowiązkowego przechowywania przez administratora 
dokumentacji księgowej; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z 
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 
niepodania określonych danych wynikają z ustawy;   

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

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 
ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może 
żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na 
celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego, 

− na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. 
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może 
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą ani nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników, 
(Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 
protokołu oraz jego załączników.), 

− na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
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art. 18 ust. 2 RODO. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; Od dnia zakończenia 
postępowania, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 
1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w 
protokole i załącznikach do protokołu, Zamawiający nie udostępnia tych danych 
zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o 
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 
(Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.), 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

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

II.  O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA UBIEGAĆ SIĘ MOGĄ WYKONAWCY,  
KTÓRZY: 

1. Nie podlegają wykluczeniu. 
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu. 
3. Spełniają warunki określone w ogłoszeniu i w niniejszej SIWZ. 
 

III. INFORMACJE  DOTYCZĄCE  WARUNKÓW  SKŁADANIA OFERT 
1. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz w języku polskim. W przypadku braku 
możliwości złożenia przez Wykonawcę oferty w postaci elektronicznej Wykonawca może 
złożyć ofertę, wedle wyboru Wykonawcy, w formie pisemnej opatrzonej własnoręcznym 
podpisem.  

2. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy. Szczegółowa instrukcja dla 
Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej pod 
adresami: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin  
oraz https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

3. Ofertę należy złożyć według wzoru Formularza Ofertowego dołączonego do SIWZ jako 
Załącznik Nr 1, który winien być wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania ofert i  reprezentowania 
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym 
dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Pełnomocnictwo winno być 
sporządzone w oryginale, w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Pełnomocnictwo winno być złożone wraz z ofertą za pośrednictwem 
Platformy.   

4. Ofertę należy złożyć w oryginale.    
5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca chce zastrzec jako tajemnice 
przedsiębiorstwa, winny być załączone w odrębnym pliku na Platformie za 
pośrednictwem „Formularza składania oferty” w osobnym miejscu przeznaczonym na 
zamieszczenie „Tajemnicy przedsiębiorstwa”. 
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6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę 
za  pośrednictwem „Formularza składania oferty” dostępnego na Platformie. Sposób 
zmiany i wycofania oferty został opisany w „Instrukcji dla Wykonawców” dostępnej na 
stronie https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

7. Zmiana lub wycofanie oferty możliwe jest do zakończeniu terminu składania ofert w 
postępowaniu. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie 
dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.     
9. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną 

dostawę. Wszystkie oferty Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę, zostaną 
odrzucone.  

10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zawierających wybrane przez 
Wykonawcę pakiety. Oferta nie zawierająca całości asortymentu w ramach pakietu będzie 
odrzucona w ramach tego pakietu. Jeśli okaże się, że nie złożono żadnej oferty 
niepodlegającej odrzuceniu w danym pakiecie - postępowanie zostanie unieważnione w 
ramach pakietu.  

      Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 3 pakiety: 
 Pakiet Nr 1 w zakresie kodów: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 82*   
 Pakiet Nr 2 w zakresie kodów: 18 01 01, 18 01 04, 18 01 06*, 18 01 07, 18 01 09                  
 Pakiet Nr 3 w zakresie kodów: 15 01 10*, 15 02 02*, 15 02 03, 02 02 02  

11. Oferta musi zawierać cenę  (w rozumieniu artykułu 2 pkt 1 ustawy) brutto i netto każdego 
wybranego przez Wykonawcę pakietu (zgodnie z Formularzem Ofertowym), wyrażoną w 
złotych polskich cyfrowo i słownie, obejmującą wszystkie koszty, opłaty, itd.). 
Postanowienia punktu VII.2 stosuje się odpowiednio. 

12. Cena brutto winna być obliczona  jako cena  netto powiększoną o kwotę obowiązującego 
podatku i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.   

12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. 

13. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w PLN. 
14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest wymagane, wadium nie jest 

wymagane. 
 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, PODSTAWY 
WYKLUCZENIA, ŚRODKI DOWODOWE JE POTWIERDZAJĄCE 
ORAZ MINIMALNE POZIOMY ZDOLNOŚCI.   

1.1  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1.1.1.  Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy.   

  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału 

w postępowaniu,  lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia, 
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 

przestępstwo: 
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 

228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2019, poz. 1950, z późn. zm.) lub art. 46 
lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1468 z późn. zm.), 

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

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

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 
2012r., poz. 769), 
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3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt.2, 

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

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu 
informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału 
w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 
przedstawić wymaganych dokumentów, 

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił 
informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny 
wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, 

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

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

9) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na 
celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych, 

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

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego 
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, 

12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz.U. z 2019r. poz.369 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty 
częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

1.1.2.  Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.  
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca: 
a) załączy do oferty podpisane oświadczenie, o którym mowa w pkt.IV.1.2.1 

SIWZ (według Załącznika Nr 2 do SIWZ), 
b) posiada, w zakresie Pakietów Nr 1-3, ważne zezwolenie (decyzję), 

pozwolenie (odpowiedni dokument): 
-  zezwolenie (decyzja) na prowadzenie działalności w zakresie transportu 

oraz zezwolenie (decyzja) na przetwarzanie (odzysk, unieszkodliwienie) 
odpadów wykazanych w pkt.I.1 SIWZ zgodnie z ustawą z dnia 14 
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grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz.797 z późn. zm.)  lub 
pozwolenie zintegrowane zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo 
Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz.1219 z późn. zm.) wydane 
przez właściwy organ (marszałka województwa lub starostę).  

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca: 
a) załączy do oferty podpisane oświadczenie, o którym mowa w pkt.IV.1.2.1 

SIWZ (według Załącznika Nr 2 do SIWZ), 
b) posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą 

niż : 
- w Pakiecie Nr 1 - 400 000 PLN, 
- w Pakiecie Nr 2 -     8 000 PLN, 
- w Pakiecie Nr 3 -     3 000 PLN, 

3)  posiadania zdolności technicznej lub zawodowej. 
Zamawiający nie określił warunku w powyższym zakresie. 

 

A. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 
części, polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

 

B. Wykonawca, który polega na sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia. 

 

C.  Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie 
ponosi winy. 

 

D. Jeżeli sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. A, nie 
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:   

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. A. 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie 
wymaganych oświadczeń i dokumentów według zasady: spełnia – nie spełnia. 

 

1.2 W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu                       
w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty aktualne na dzień 
składania ofert  oświadczenia:  

1.2.1    Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy (według 
Załącznika Nr 2 do SIWZ) w zakresie określonym przez Zamawiającego w SIWZ. 

1.2.2  Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy (według 
Załącznika Nr 3 do SIWZ) w zakresie określonym przez Zamawiającego w SIWZ. 

 

Oświadczenia, o których mowa w pkt. IV.1.2.1 SIWZ sporządza się, pod rygorem 
nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.  
W przypadku braku możliwości złożenia przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa 
w pkt. IV.1.2 SIWZ w postaci elektronicznej Wykonawca może złożyć te oświadczenia, 
wedle wyboru Wykonawcy, w formie pisemnej opatrzone własnoręcznym podpisem.  
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Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu:  
1) zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa 
w pkt.IV.1.2 SIWZ (według Załączników Nr 2 i 3 do SIWZ). 
 

1.3 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w 
postępowaniu na podstawie art.24 ust.1 pkt.23 ustawy Wykonawca jest zobowiązany 
do złożenia następującego oświadczenia:  
1.3.1. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej (według Załącznika Nr 4 do SIWZ). 
 

Oświadczenie, o którym mowa w pkt.IV.1.3.1 SIWZ Wykonawca przekazuje 
Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
1.4 Wykaz dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 

ustawy wymaganych od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona: 
1.4.1 W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w 

postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 
określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów w 
zakresie Pakietów Nr 1-3 Wykonawca jest zobowiązany do złożenia na 
wezwanie Zamawiającego dokonane przed udzieleniem zamówienia 
następujących dokumentów:  

  1.4.1.1 Zezwolenia (decyzji), pozwolenia (odpowiedni dokument) z 
uwzględnieniem warunków określonych przez Zamawiającego w 
pkt.IV.1.1.2.1 b) SIWZ. 

 
1.4.2 W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 

dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej w zakresie Pakietów Nr 1-3 
Wykonawca jest zobowiązany do złożenia na wezwanie Zamawiającego 
dokonane przed udzieleniem zamówienia następującego dokumentu:  
1.4.2.1. Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną 
przez Zmawiającego w pkt.IV.1.1.2.2 b) SIWZ.  

 
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentu, o którym 
mowa w pkt. IV.1.4.2 SIWZ może złożyć inny dokument, który w wystarczający 
sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału 
w postępowaniu. 

 
1.4.3. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych 

przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany złożyć na wezwanie 
Zamawiającego dokonane przed udzieleniem zamówienia następujące 
oświadczenia:  
1.4.4.1. Oświadczenie Wykonawcy, iż zobowiązuje się spełniać wszystkie 

wymogi określone w ustawie z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 
2020 poz.797 późn. zm.) m.in. do przestrzegania zasad dalszego 
postępowania z odebranymi od Zamawiającego odpadami 
niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne, w tym z ich transportem – 
dotyczy Pakietu Nr 1-3 (według Załącznika Nr 5 do SIWZ). 
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1.4.4.2. Oświadczenie Wykonawcy, iż odpady będą przetwarzane w instalacji 
wskazanej w złożonym przez Wykonawcę zezwoleniu (decyzji) 
/pozwoleniu zintegrowanym na przetwarzanie odpadów – dotyczy 
Pakietu Nr 1-3 (według Załącznika Nr 5 do SIWZ). 

1.4.4.3. Oświadczenie Wykonawcy, iż zakaźne odpady medyczne o kodach 18 01 
02*, 18 01 03* i 18 01 82* poddawane będą unieszkodliwieniu 
wyłącznie przez termiczne przekształcenie (metodą D10) w 
instalacji/spalarni do termicznego przekształcania odpadów, wskazanej w 
złożonym przez Wykonawcę zezwoleniu (decyzji)/pozwoleniu 
zintegrowanym na przetwarzanie odpadów – dotyczy Pakietu Nr 1 
(według Załącznika Nr 5 do SIWZ). 

1.4.4.4. Oświadczenie Wykonawcy, iż unieszkodliwienie zakaźnych odpadów 
medycznych odbywać się będzie zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 
14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 poz.797 późn. zm.) – dotyczy 
Pakietu Nr 1 (według Załącznika Nr 5 do SIWZ). 

1.4.4.5. Oświadczenie Wykonawcy, iż instalacja/spalarnia wskazana w złożonym 
przez Wykonawcę zezwoleniu (decyzji)/pozwoleniu zintegrowanym 
posiada moce przerobowe pozwalające w całości unieszkodliwić odpady 
odebrane od Zamawiającego oraz, że zobowiązania dotyczące 
unieszkodliwiania odpadów nie przekraczają mocy przerobowych 
wynikających z zapisów ww. zezwolenia (decyzji)/pozwolenia 
zintegrowanego – dotyczy Pakietu Nr 1-3 (według Załącznika Nr 5 do 
SIWZ). 
 

Dokumenty, o których mowa w pkt.IV.1.4.1, pkt.IV.1.4.2 oraz pkt.IV.1.4.3  SIWZ aktualne 
na dzień ich złożenia Wykonawca złoży w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 
nie krótszym niż 5 dni. 

 
2. Ponadto wraz z ofertą za pośrednictwem Platformy należy złożyć: 

2.1. Oświadczenie, że Wykonawca zamierza zrealizować zamówienie siłami własnymi 
(złożone w pkt.IV.2 Formularza Ofertowego), a w przypadku powierzenia części 
zamówienia podwykonawcom należy (w pkt. IV.3 Formularza Ofertowego) wskazać 
część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom oraz 
podać firmy tych podwykonawców. 

2.2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z treścią specyfikacji, nie wnosi co do niej 
zastrzeżeń i akceptuje ogólne warunki umowy ujęte w niniejszej specyfikacji (złożone 
w pkt.IV.4 i 5 Formularza Ofertowego).  

2.3. W przypadku podmiotów występujących wspólnie należy załączyć pełnomocnictwo 
osoby (osób) do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego.  
 

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. 
 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
wymagane        w niniejszym postępowaniu oświadczenia, o których mowa w pkt. 
IV.1.2.1 SIWZ oraz IV.1.2.2 SIWZ w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
oraz dokumenty wymienione w pkt IV.1.3.1 SIWZ muszą być złożone przez każdy 
podmiot. Pozostałe dokumenty i oświadczenia przez podmioty występujące wspólnie, a 
oferta musi być podpisana przez pełnomocnika, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy. 
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5. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust.1 ustawy, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 
ust.1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 
mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

6. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 

V. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE 
DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

5.1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu 
odbywa sie przy użyciu Platformy Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar.  

5.2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na Platformie w zakładce 
„POSTĘPOWANIA” pod „NAZWĄ” zgodną z nazwą prowadzonego postępowania. 

5.3. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania Platformy, Zamawiający może 
również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej – nie 
dotyczy składania ofert. 

5.4.  Korzystanie z Platformy przez Wykonawców jest bezpłatne. 
5.5. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  

Pani Joanna Ulanecka tel. 14 63 10 341, e’mail: zamowienia@ssz.tar.pl 
Pani Marta Papuga tel. 14 63 10 450 

5.6. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający  
i Wykonawcy posługują się numerem postępowania określonym przez Zamawiającego 
na pierwszej stronie SIWZ tj. AE/ZP-27-71/20 

5.7. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w „Regulaminie” 
zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem:  
 https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wiążący.  

5.8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w 
szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie 
treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym 
postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla 
Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 
 https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

5.9. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w „Regulaminie” oraz „Instrukcjach dla 
Wykonawców" zamieszczonych na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin 
oraz https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią regulaminu i instrukcji, o których mowa 
wyżej, a treścią SIWZ zastosowanie mają zapisy SIWZ.  

5.10. Za datę złożenia wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń 
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 
przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy. 

5.11. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, 
wnioski, zawiadomienia oraz informacje (nie dotyczy oferty) przekazywane są w 
postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość”. 
Za datę złożenia oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się 
datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij 
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wiadomość” po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do 
Zamawiającego.  

5.12. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 
 dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis formatem PAdES, 
 dokumenty w formacie innym niż .pdf zaleca się podpisywać formatem XAdES. 

5.13. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie: 
 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 256 

kbit/s; 
 zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Chrome i 

FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, 
akceptująca pliki typu „cookies”, 

 Platforma jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 
pikseli, 

 zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w 
formacie .pdf, 

 Platforma pozwala wgrać plik o dowolnym rozszerzeniu (m.in.: .doc, .docx, .xls, 
.xlsx, .pdf, .zip) 

 Platforma zapewnia szyfrowanie połączenia internetowego za pomocą SSL. 
5.14. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych 

odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .zip, przy czym 
zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf. Występuje limit objętości plików 
lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do 1 GB przy maksymalnej ilości 20 
plików lub spakowanych folderów. W przypadku większych plików zaleca się pakować 
pliki dzieląc je na mniejsze paczki po np. 75 MB. Występuje limit objętość plików lub 
spakowanego katalogu w zakresie całej wiadomości do 1 GB przy maksymalnej ilości 
20 plików lub spakowanych katalogów. 

5.15. Informacja na temat kodowania i czasu odbioru danych: 
 pliki Oferty załączone przez Wykonawcę na Platformie i zapisane, widoczne są w 

Platformie jako zaszyfrowane. Możliwość otworzenia plików dostępna jest dopiero 
po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert, 

 oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu 
elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss). 

5.16. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych 
kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w 
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia 
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

5.17. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia składane są w 
oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu 
lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

5.18. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub 
oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 
polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, albo przez 
podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu 
lub oświadczenia za zgodność z oryginałem. 

5.19. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w 
zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.  
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5.20. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 
lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, 
Wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu 
lub oświadczenia. 

5.21. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub 
oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.  

5.22. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w 
formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane 
dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem 
przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii 
dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio 
przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, 
przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez 
podwykonawcę. 

5.23. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów lub oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub 
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

5.24. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z 
tłumaczeniem na język polski. 
 

VI.  KRYTERIA OCENY OFERT 
 

Dla Pakietów Nr: 1-3 
1. Cena  brutto                                              -   60% 
2. Czas realizacji dodatkowego  

        odbioru odpadów zgłoszonego  
        telefonicznie przez Zamawiającego                  -    40% 
---------------------------------------------------- 
      Razem                                                                  -  100% 
 
VII. ZASADY I TRYB WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Zamawiający lub osoba upoważniona przez 
kierownika Zamawiającego, zatwierdzając propozycję komisji przetargowej.  

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

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach każdego pakietu określonego  
w Formularzu Ofertowym, decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez 
Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów przyznanych ofercie przez poszczególnych 
członków komisji przetargowej w każdym kryterium. 

4. Za kryterium „cena” przez każdego z członków komisji przyznawane będą punkty 
zgodnie z zasadami określonymi w pkt.VII.A.1, a za kryterium „Czas realizacji 
dodatkowego odbioru odpadów zgłoszonego telefonicznie przez Zamawiającego” 
przyznawane będą punkty zgodnie z zasadami określonymi w pkt.VII.A.2.  

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona podlega 
wykluczeniu, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub uchyla się od zawarcia 
umowy bądź oświadczenia lub dokumenty przedstawione przez Wykonawcę w trybie 
art.26 ust.2 ustawy nie potwierdzają okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy 
Zamawiający może zbadać, czy Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną 
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spośród pozostałych ofert nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 
tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej 
cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 
terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
 

VII.A. OCENA  OFERTY  BĘDZIE  DOKONANA  WG  NASTĘPUJĄ-        
CYCH  ZASAD: 

 

Każdy pakiet będzie oceniany odrębnie. 
 

1)  Przy ocenie ceny brany będzie pod uwagę stosunek ceny najniższej zgłoszonej w 
przetargu do ceny oferowanej przez poszczególnych Wykonawców.  
 

      Wartość punktowa ceny = najniższa cena  brutto z rozpatrywanych ofert  x 100 x  60% 
                                                       cena brutto badanej oferty 
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium z uwzględnieniem wagi 
kryterium wynosi 60.  
 

2) Ocena w kryterium „Czas realizacji dodatkowego odbioru odpadów zgłoszonego     
telefonicznie przez Zamawiającego” dokonana będzie w następujący sposób: 

 czas realizacji dodatkowego odbioru do 4 godzin od zgłoszenia telefonicznego – 
100 punktów 

 czas realizacji dodatkowego odbioru od 5 godzin do 8 godzin od zgłoszenia 
telefonicznego – 0 punktów 

 

Deklarowany przez Wykonawcę czas realizacji dodatkowego odbioru odpadów zgłoszonego       
telefonicznie przez Zamawiającego nie może być dłuższy niż 8 godzin od daty zgłoszenia. 
Zaoferowanie przez Wykonawcę terminu realizacji reklamacji dłuższego niż 8 godzin od daty 
zgłoszenia spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.  
Każdy Wykonawca otrzyma ilość punktów zgodnie z wyżej określonymi warunkami  
z uwzględnieniem wagi tego kryterium, tj. 40%. 
 

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium z uwzględnieniem wagi 
kryterium wynosi 40.  
 

Łączna ilość punktów przyznana ofercie w ramach każdego pakietu stanowić będzie sumę 
punktów przyznanych ofercie przez poszczególnych członków komisji przetargowej w 
każdym z kryteriów.  
 
VIII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, kierując swoje zapytania zgodnie ze sposobem 
komunikacji dopuszczonym przez Zamawiającego w pkt. V SIWZ. 
Zamawiający zwraca się z prośbą o przekazanie pytań również w postaci elektronicznej w 
formie edytowalnej. 
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 
dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 
treści 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 składania wniosku, o którym mowa wyżej, 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 którym mowa wyżej. 
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Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym 
Zamawiający przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania  
źródła zapytania oraz umieszczona na Platformie. 

2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści 
specyfikacji Zamawiający udostępnia na Platformie. 

3. Jeżeli zmiana treści specyfikacji będzie skutkować zmianą treści ogłoszenia o 
zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych. 

4. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy 
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i 
poinformuje o tym na Platformie oraz powiadomi o tym Wykonawców, którym 
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. 

5. Zamawiający nie organizuje zebrania z Wykonawcami w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

IX. TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ 

1.   Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
2.   Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. 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.  

 
X. SKŁADANIE  OFERT 

1. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 14.10.2020r. do 
godz.1000. 

2. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie 
internetowej pod adresami: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin  
oraz https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

3. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania do Platformy wraz z wgraniem 
paczki w formacie .xml w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku 
„Złóż ofertę” i wyświetleniu się komunikatu, że oferta została złożona. 

4. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SIWZ oświadczenia i dokumenty w 
postaci elektronicznej. 

5. Oferty, które zostaną złożone po terminie określonym w pkt. 1 będą uznane za złożone po 
terminie. 

 
XI. OTWARCIE I OCENA OFERT. 

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 14.10.2020r. o godz.1100 w 
budynku Dyrekcji  (Budynek A) przy ul. Szpitalnej 13, pokój nr 11 za pośrednictwem 
Platformy. 

2. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert. 
3. Otwarcie ofert jest jawne. 
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda zawarte w ofertach:  

 nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców 
 ceny ofert 
 warunki płatności 
 czas realizacji dodatkowego odbioru odpadów 
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5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na Platformie w zakładce 
„Komunikaty” informacje dotyczące:  

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  
3) ceny, czasu realizacji dodatkowego odbioru odpadów i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 
6. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 
7. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. 
Jako „omyłkę rachunkową w obliczaniu ceny” Zamawiający będzie traktował  omyłkę w 
przeprowadzaniu rachunków na liczbach, przy czym musi mieć ona charakter oczywisty. 
Zamawiający uzna, że jeżeli charakter omyłki i okoliczności jej popełnienia wskazują, iż 
każdy racjonalnie działający wykonawca, który składa ofertę z zamiarem uzyskania 
zamówienia publicznego, złożyłby ofertę o poprawnej treści, to omyłka ma charakter 
„oczywisty”. 

W szczególności Zamawiający dokona następujących poprawek: 
 w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: 

a) jeżeli cenę  jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmie, że 
prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który 
odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny, 

 w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia: 
a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmie, że 

prawidłowo podano ceny za części zamówienia,  
b) jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmie, że 

prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny, 
 jeżeli popełniono błędy w sumowaniu kwoty podatku VAT i  wartości netto, a stawkę 

podatku podano prawidłowo, wyznaczy poprawnie cenę,  
niezwłocznie zawiadamiając o tym  Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli : 
 jest niezgodna z ustawą, 
 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z 

zastrzeżeniem art.87 ust.2  pkt.3) ustawy, 
 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia lub Wykonawca  

nie udzielił wyjaśnień o których mowa w art.90 ust.1 ustawy lub jeżeli dokonana 
ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco 
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

 została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia,  

 zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3 ustawy, 
 Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art.85 ust. 2 ustawy, na przedłużenie 

terminu związania ofertą, 
 jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny 
sposób, 

 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
O Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone Zamawiający zawiadomi niezwłocznie 
wszystkich Wykonawców podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
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9. O Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia 
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne. 

10. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy protokół postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego 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 z 
wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie 
składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one  być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  
Stosowne zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa oraz uzasadnienie wykazujące skuteczność tego zastrzeżenia 
Wykonawca winien złożyć nie później niż w terminie składania ofert, przy czym 
zastrzeżenie, o którym mowa wyżej należy złożyć na Formularzu Ofertowym, z 
uwzględnieniem postanowień art. 86 ust. 4 ustawy, a uzasadnienie złożyć wraz z 
ofertą za pośrednictwem Platformy. 

11. Zasada jawności, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem 
danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania.  
Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 8 ust. 3-5 ustawy stosuje się 
odpowiednio. 

 
XII. OGŁOSZENIE  WYNIKÓW  I  ZAWARCIE  UMOWY 
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich 

Wykonawców podając nazwę  albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i 
adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 
adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli 
oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym  kryterium oceny ofert i łączną 
punktację podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Informację o której mowa w pkt.1 Zamawiający udostępnia na Platformie. 
3. Umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana zostanie zawarta zgodnie z art. 94 

ustawy z zastrzeżeniem art. 183 ustawy. 
4. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie może zawrzeć umowy w sprawie 

zamówienia publicznego aż do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku 
lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. 

 

XIII. SYTUACJE DOPUSZCZAJĄCE UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU 

Zamawiający zastrzega sobie prawo – zgodnie z art. 93 ust. 1 i 1a ustawy - do unieważnienia 
przetargu, gdy: 
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu   
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że 
Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.  

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

4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego 

5) środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej 
podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. 

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 
równocześnie wszystkich Wykonawców którzy: 
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 ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert, 

 złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 
ofert, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający informuje 
niezwłocznie wszystkich Wykonawców podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 
XIV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

1. W przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki 
ochrony prawnej zgodnie z przepisami Działu VI ustawy. Środki ochrony prawnej 
określone w tym dziale przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

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

4. 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. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w 
postaci papierowej albo w  postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym 
podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 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 odwołania przed upływem 
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu 
do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

6. Terminy na wniesienie odwołania regulują przepisy art. 182 ustawy. 
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
8. Zasady wnoszenia skargi regulują przepisy art. 198b ustawy. 
 
XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pokrycie roszczeń           

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5% ceny 

całkowitej podanej w ofercie. 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść 

najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 
4. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach:  
- pieniądzu, 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-  
  kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,  
- gwarancjach bankowych, 
- gwarancjach ubezpieczeniowych,  
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2  ustawy  
  z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody  na wniesienie zabezpieczenia w innej formie.  
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6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek                     
w Banku PKO BP Nr 84 1020 2892 0000 5602 0684 0641  z dopiskiem  „wpłata 
zabezpieczenia –sprawa AE/ZP-27-71/20”. 

7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu mają zastosowanie przepisy art.148 
ust.5 ustawy. 

8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia     
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

 
XVI. OGÓLNE  WARUNKI  UMOWY 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie, 
odzysku lub unieszkodliwieniu odpadów dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w 
Tarnowie: 

a) Pakiet Nr 1 - Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej - odbiór, 
transport i unieszkodliwienie odpadów o kodach:  
 18 01 02* - Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do 

ich  przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03), 
 18 01 03* - Inne odpady, które zawierają drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których 
wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że 
wywołują choroby u ludzi i zwierząt, 

 18 01 82* -  Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych  
w ilości około 110 000 kg. 

b) Pakiet Nr 2 - Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej - odbiór, 
transport, odzysk lub unieszkodliwienie odpadów o kodach:  
 18 01 01 - Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich części, 
 18 01 04 - Inne odpady niż wymienione w 18 01 03, 
 18 01 06* - Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje 

niebezpieczne, 
 18 01 07 - Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne inne niż wymienione w 18 01 

06, 
 18 01 09 - Leki 
w ilości około 2 060 kg. 

c) Pakiet Nr 3 - Odpady inne niż medyczne - odbiór, transport, odzysk lub 
unieszkodliwienie odpadów o kodach: 
 15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub 

nimi zanieczyszczone, 
 15 02 02* - Materiały filtracyjne, sorbenty, tkaniny oraz ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, 
 15 02 03 - Materiały filtracyjne, sorbenty, tkaniny oraz ubrania ochronne inne niż 

wymienione w 15 02 02*, 
 02 02 02  - Odpadowa tkanka zwierzęca (z kuchni), 

   w ilości około 700 kg. 
Wymienione wyżej ilości są ilościami szacunkowymi. W przypadku wytworzenia przez 
Zamawiającego mniejszej ilości odpadów Wykonawcy nie przysługuje wobec 
Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia, jak 
również żadne inne roszczenia z tym związane. 
Wymienione wyżej kody odpadów podane zostały zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020, poz.10).   

2. Okres trwania umowy  wynosi :  
 Pakiet Nr 1 w zakresie kodów: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 82* - 12 miesięcy od daty 

rozpoczęcia obowiązywania umowy, 
 Pakiet Nr 2 w zakresie kodów: 18 01 01, 18 01 04, 18 01 06*, 18 01 07, 18 01 09                 

- 12 miesięcy od daty rozpoczęcia obowiązywania umowy, 
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 Pakiet Nr 3 w zakresie kodów: 15 01 10*, 15 02 02*, 15 02 03, 02 02 02 - 12 
miesięcy od daty rozpoczęcia obowiązywania umowy. 

3. Odbiór odpadów z miejsc składowania: 
 w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie – ul. Szpitalna 13, 
 w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Tarnowie – ul. Szpitalna 53 

odbywać się będzie trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) w godzinach między 
900 a 1100 (odbiór w innych godzinach -  po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym) oraz w 
razie potrzeby w innym dniu - na zgłoszenie telefoniczne Zamawiającego – w terminie do 
……. godzin (nie dłuższym niż do 8 godzin) od zgłoszenia przez Zamawiającego. W 
przypadku kumulacji dni wolnych Wykonawca gwarantuje odbiór odpadów medycznych, 
w taki sposób, aby ich okres przechowywania na terenie Szpitala nie przekraczał 72 
godzin. 

4. Odbiór odpadów z miejsc składowania: 
 w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie – ul. Szpitalna 13 
 w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Tarnowie – ul. Szpitalna 53 

odbywać się będzie środkiem transportu zapewnionym przez Wykonawcę, przy czym 
transport odpadów niebezpiecznych odbywał się będzie środkiem transportu 
spełniającym wymogi przewidziane przez przepisy obowiązujące dla transportu 
materiałów niebezpiecznych. 

5. Wykonawca zabezpieczy i dostarczy do siedziby Zamawiającego na własny koszt i na 
czas trwania umowy wagę platformową z zasilaniem sieciowym, zakres obciążenia do 
150 kg (posiadającą świadectwo legalizacji) do ważenia odpadów przed ich odbiorem.  

6. Odpady z jednostek organizacyjnych Szpitala do miejsc składowania dostarczane będą 
przez pracowników Zamawiającego, a ich załadunek na środek transportu odbywał się 
będzie (po ich uprzednim zważeniu) przy udziale pracownika (pracowników) 
Wykonawcy. 

7. Wykonawca zabezpieczał będzie na własny koszt opakowania zewnętrzne (pojemniki / 
kontenery) do transportu odpadów  z miejsc odbioru odpadów u Zamawiającego. 

8. Z chwilą przejęcia odpadów bez zastrzeżeń na środek transportu, Wykonawca                 
przejmie ryzyko, odpowiedzialność i koszty powstałe na trasie przewozu odpadów,                 
w tym związane z niewłaściwym rozmieszczeniem ładunku, przypadkową utratą                 
lub uszkodzeniem opakowań itp. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
wszelkie szkody wyrządzone w związku z realizacją niniejszej umowy. 
Odpowiedzialność ta dotyczy również osób działający na rzecz i w imieniu Wykonawcy. 

9. Każdy odbiór odpadów musi być potwierdzony kartą przekazania odpadów zgodnie                    
z  ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (Dz. U. z 2020 r. poz.797  z późn. 
zm.)lub w przypadku wprowadzenia zmian – zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10. Zgodnie z art. 95 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach, zakaźne odpady 
medyczne unieszkodliwia się poprzez termiczne przekształcenie w spalarniach odpadów 
niebezpiecznych. Zakazuje się ich unieszkodliwiania we współspalarniach odpadów. 

11. Pracownicy Wykonawcy odbierający odpady wyposażeni będą w środki ochrony 
osobistej (odpowiednie ubrania, rękawice ochronne). 

12. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w całym okresie świadczenia usług 
zezwolenia (decyzji) na prowadzenie działalności w zakresie transportu oraz zezwolenia 
(decyzji) na przetwarzanie (odzysk, unieszkodliwienie) odpadów wykazanych w pkt.1 
zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz.797 z późn. 
zm.) lub pozwolenia zintegrowanego zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo 
Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz.1219 z późn. zm.) wydane przez właściwy 
organ (marszałka województwa lub starostę). W przypadku wygaśnięcia ważności w/w 
zezwoleń (decyzji) lub pozwolenia zintegrowanego w trakcie trwania umowy, 
Wykonawca przedstawi niezwłocznie (najpóźniej w pierwszym dniu po wygaśnięciu) 
nowe zezwolenia (decyzje) lub pozwolenie zintegrowane. W przypadku 
nieprzedstawienia w w/w terminie w/w zezwoleń (decyzji) lub pozwolenia Zamawiający 
ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez uprzedniego 
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wezwania. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

13. Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się spełniać wszystkie wymogi określone w 
ustawie z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 poz.797 późn. zm.) m.in. do 
przestrzegania zasad dalszego postępowania z odebranymi od Zamawiającego odpadami 
niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne, w tym z ich transportem – dotyczy Pakietu 
Nr 1-3. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za zgodny z przepisami 
odbiór, transport, odzysk lub unieszkodliwienie odpadów.  

14. Wykonawca oświadcza, iż odpady będą przetwarzane w instalacji wskazanej w złożonym 
przez Wykonawcę zezwoleniu (decyzji) /pozwoleniu zintegrowanym na przetwarzanie 
odpadów – dotyczy Pakietu Nr 1-3. 

15. Wykonawca oświadcza, iż zakaźne odpady medyczne o kodach 18 01 02*, 18 01 03* i 18 
01 82* poddawane będą unieszkodliwieniu wyłącznie przez termiczne przekształcenie 
(metodą D10) w instalacji/spalarni do termicznego przekształcania odpadów, wskazanej 
w złożonym przez Wykonawcę zezwoleniu (decyzji)/pozwoleniu zintegrowanym na 
przetwarzanie odpadów – dotyczy Pakietu Nr 1.  

16. Wykonawca oświadcza, iż unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych odbywać 
się będzie zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 poz. 
797 późn. zm.) w instalacji/spalarni położonej w ........................................ (adres 
instalacji/spalarni) w województwie ........................................ (nazwa województwa) – 
dotyczy Pakietu Nr 1. 

17. Wykonawca oświadcza, iż instalacja/spalarnia wskazana w złożonym przez Wykonawcę 
zezwoleniu (decyzji)/pozwoleniu zintegrowanym posiada moce przerobowe pozwalające 
w całości unieszkodliwić odpady odebrane od Zamawiającego oraz, że zobowiązania 
dotyczące unieszkodliwiania odpadów nie przekraczają mocy przerobowych 
wynikających z zapisów ww. zezwolenia (decyzji)/pozwolenia zintegrowanego – dotyczy 
Pakietu Nr 1-3.  

18. Wykonawca gwarantuje, że wszyscy kierowcy realizujący zamówienie posiadają ważne 
przez cały okres trwania umowy aktualne uprawnienia do kierowania pojazdem 
odpowiedniej kategorii w zależności od środka transportu oraz posiadają ważne przez 
cały okres trwania umowy zaświadczenie o odbyciu kursu ADR dla osób kierujących 
pojazdem przewożącym towary niebezpieczne. 

19.  Wykonawca gwarantuje, że kierownik instalacji/spalarni, w której będą 
unieszkodliwiane odpady posiada ważne przez cały okres trwania umowy świadectwo 
stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do 
prowadzonych procesów przetwarzania odpadów. 

20. Wykonawca gwarantuje, że posiada co najmniej dwa pojazdy do realizacji usługi 
oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikacje podmiotu 
świadczącego usługi oraz oznakowane zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie 
transportu materiałów niebezpiecznych. 

21. Wykonawca posiada ważną polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, 
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą 
niż wartość umowy, którą kontynuował będzie przez cały okres trwania umowy. 

22. Ceny  jednostkowe za świadczoną usługę obejmują wszelkie koszty związane z: 
odbiorem odpadów od Zamawiającego, opakowaniami zewnętrznymi na odpady, 
transportem, unieszkodliwieniem, ubezpieczeniem związanym z ryzykiem świadczonej  
usługi będącej przedmiotem umowy, itp. 

23. Ceny brutto przedstawione w Formularzu Ofertowym w pkt I w zakresie Pakietów Nr 1-3 
nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy - nie dotyczy to zmiany cen 
wynikających ze zmiany przepisów lub wprowadzonych drogą decyzji właściwych 
organów administracji państwowej, w tym zmiany stawki VAT.  

24. Zmianę cen w oparciu o w/w przyczyny (ujęte w pkt.23) – Wykonawca udokumentuje. 
25. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
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a) w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu 
usługi, jeżeli usługa nie została wykonana w terminie z powodu okoliczności za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

b) w wysokości 0,01 % wartości umowy brutto za każdą godzinę zwłoki w odbiorze 
odpadów - jeżeli dodatkowy odbiór odpadów zrealizowany zostanie w czasie 
przekraczającym ........ godzin(y) zadeklarowanym przez Wykonawcę w pkt.3, 

c) za każdy przypadek naruszenia obowiązku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy 
osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w pkt.29, w tym 
również za każdy przypadek nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, o 
których mowa w pkt.32 i pkt.33 w terminie określonym w pkt.32 lub wskazanym 
przez Zamawiającego, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 2 000 zł, 

d) w przypadku odstąpienia od umowy, wypowiedzenia i rozwiązania umowy z winy 
Wykonawcy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto 
umowy.  

Łączny wymiar kar, o których mowa pkt.25 nie może przekroczyć 30% wartości brutto 
umowy.  

26. W przypadku poniesienia szkody przekraczającej uzgodnione kary umowne, 
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych. 

27. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującej 
mu należności. 

28. W przypadku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy, Zamawiający 
może zlecić realizacje usługi innemu Wykonawcy na koszt Wykonawcy związanego z 
Zamawiającym niniejszą umową bez konieczności uzyskania jakichkolwiek upoważnień 
sądowych.  

29. Stosownie do art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga 
zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 
2020 r. poz.1320 z późn. zm.) osób wykonujących, w ramach realizowanej usługi, 
czynności polegających na: 
 załadunku, transporcie, rozładunku odpadów – dotyczy Pakietów Nr 1-3,  
 unieszkodliwianiu zakaźnych odpadów medycznych w instalacji/spalarni – dotyczy 

Pakietu Nr 1, 
 unieszkodliwianiu (lub/ i odzysku) odpadów – dotyczy Pakietów Nr 2 i 3 
 kierowaniu pojazdami. 

30. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące czynności wskazane w pkt.29 są 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

31. Wykonawca gwarantuje, że osoby wykonujące przedmiot umowy w zakresie określonym 
w pkt.29 będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. 
Obowiązek realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę dotyczy również realizacji umowy przy pomocy Podwykonawców.  

32. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 10 dni od podpisania umowy 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę – zawierającą informację, 
w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy 
o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. Nieprzedłożenie 
ww.dokumentu będzie potraktowane jako nienależyte wykonanie umowy, pod rygorem 
naliczenia kar umownych określonych w pkt.25 c). 

33. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę wykonujących wskazane w pkt.29 czynności w zakresie realizacji 
zamówienia Zamawiający ma prawo żądać przedłożenia dokumentów potwierdzających 
zatrudnienie w terminie przez siebie wyznaczonym w szczególności: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę,  
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2) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii  umowy o pracę zatrudnionego 
pracownika,   
3) innych dokumentów 
- zawierających informację, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz 
zakres obowiązków pracownika. Nieprzedłożenie ww.dokumentu będzie potraktowane 
jako nienależyte wykonanie umowy, pod rygorem naliczenia kar umownych 
określonych w pkt.25 c). 

34. W przypadku konieczności zmiany – w okresie trwania umowy – osób wykonujących 
czynności, o których mowa w pkt.29. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu do wglądu kopię umów o pracę zawartych z tymi osobami w terminie 
10 dni od ich podpisania. Pkt.32 stosuje się odpowiednio 

35. Zamawiającemu służy prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, 
jeżeli zwłoka Wykonawcy w wykonaniu obowiązku wskazanego w pkt.32 i pkt.33 
przekroczy 15 dni licząc od upływu terminu określonego w pkt.32 lub wyznaczonego 
przez Zamawiającego, z prawem do naliczenia kary umownej określonej w pkt.25 d). 

36. Powtarzające się nie wypełnianie warunków umowy przez Wykonawcę, w szczególności 
nieterminowa, nienależyta lub niezgodna z warunkami umowy realizacja usługi, a także 
istotne powtarzające się uchybienia w zakresie jakości realizowanej usługi, brak 
opakowań zewnętrznych do transportu odpadów – dają podstawę Zamawiającemu do 
wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do 
naliczania kar umownych. Pkt. 25 d) stosuje się. 

37. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części, w 
terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o okoliczności uzasadniającej 
odstąpienie od umowy, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy  może zagrozić istotnemu  
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy. 

38. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 
okoliczności: 

a) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy,  
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,  
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo 
polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 
2014/24/UE i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 
lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach 
gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 
2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm), z uwagi na to, że 
Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.  

W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z 
tytułu wykonania części umowy. 

39. Odstąpienie od umowy, wypowiedzenie i jej rozwiązanie powinno nastąpić w formie 
pisemnej.  

40. Rozliczanie usługi następować będzie w okresach miesięcznych. 
41. Do każdej wystawionej faktury Wykonawca dołączy zestawienie z wyszczególnieniem 

kodów przekazanych odpadów oraz  ze wskazaniem ilości (wagi) tych odpadów w 
danym miesiącu (kod odpadu – łączna ilość). 

42. Płatność z tytułu świadczonej usługi dokonywana będzie przelewem w terminie 
...........................dni od daty wystawienia faktury Zamawiającemu.  
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43. Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności przysługującej mu 
wobec Zamawiającego  z tytułu realizacji niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej 
zgody Prezydenta Miasta Tarnowa. 

44. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w odniesieniu do wszelkich 
informacji technicznych, handlowych i innych informacji, know-how oraz wszelkich 
danych uzyskanych w związku z realizacją przedmiotu umowy tj. niekopiowania, 
niepowielania, niewykorzystywania danych udostępnionych na nośnikach papierowych 
lub elektronicznych dla własnych celów oraz dla osiągnięcia jakichkolwiek korzyści 
majątkowych lub osobistych, nieprzekazywania w formie ustnej ani elektronicznej 
danych i informacji stronom i osobom trzecim, nieudostępniania w jakiejkolwiek formie, 
nawet do wglądu, dokumentów i danych posiadanych w związku z realizowaną umową, 
niezależnie od rodzaju nośnika, na którym są przechowywane. Naruszenie tajemnicy 
przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców w odniesieniu do wyżej wymienionych 
danych i informacji stanowić będzie podstawę do poniesienia odpowiedzialności na 
zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. 

45. W umowie zostanie zawarty zapis dotyczący zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy.  

46.  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

47. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi  następuje w 
trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia 
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 
Podwykonawcy. 

48. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub 
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.  

49. Pkt.47 i 48 mają zastosowanie również do dalszych Podwykonawców. 
50. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
51. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

52. Z uwzględnieniem punktu 23 oraz art.144 ust.1 pkt.1 ustawy, zmiany umowy w stosunku 
do treści złożonej oferty są dopuszczalne w następujących okolicznościach:  
a) zmian wynikających z przekształceń własnościowych, 
b) zmian organizacyjno-technicznych, zmiany adresu, zmiany banku obsługującego 

Wykonawcę lub Zamawiającego, 
c) zmiany godzin i terminu realizacji usługi w sytuacji, gdy zmiana ta wynika z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, bądź na wniosek Zamawiającego, 
d) zmian numerów kodów odpadów, 
e) zmiany wynagrodzenia, w szczególności w przypadku określonym w art. 144 ust.1 

pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
f) zmiany okresu trwania umowy, w przypadku zastosowania przez Zamawiającego art. 

144 ust.1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
g) obniżenia ceny, 
h) zmiany sposobu realizacji usług w szczególności wynikającego ze zmiany przepisów 

w tym zakresie, 
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i) powierzenia przez Wykonawcę wykonania usług Podwykonawcom, mimo 
niewskazania w ofercie takiej części zamówienia do powierzenia Podwykonawcom, 
wskazania przez Wykonawcę innych zakresów podwykonawstwa niż przedstawione w 
ofercie, zrezygnowania przez Wykonawcę z podwykonawstwa, zmiany 
Podwykonawcy dokonanej przez Wykonawcę, w następujących przypadkach, gdy: nie 
doszło do podpisania umowy pomiędzy Wykonawcą a wskazanym w ofercie 
Podwykonawcą, Podwykonawca nie został zaakceptowany przez Zamawiającego, nie 
wykonuje prac z należytą starannością, uległ likwidacji, doszło do rozwiązania umowy 
łączącej go z Wykonawcą,  

j) zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, że 
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki 
udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

53. Wskazane w pkt.52 okoliczności uzasadniające zmianę umowy, będą skutkowały 
zmianą umowy w następującym zakresie: 

a) okoliczności wskazane w pkt.52 lit. a) i b) – wówczas w razie konieczności umowa 
zostanie dostosowana do ww. przekształceń własnościowych: 

b) okoliczności wskazane w pkt.52 lit. c) –  h) - wówczas w razie konieczności umowa 
zostanie zmieniona w zakresie jednego lub łącznie wszystkich elementów  
wskazanych w umowie tj. w szczególności w zakresie terminu realizacji usługi, ceny 
jednostkowej za 1 kg odpadów, wartości umowy, numerów kodów odpadów, okresu 
trwania umowy, zmiany sposobu realizacji usług, 

c) okoliczności wskazane w pkt.52 lit. i) – wówczas w razie konieczności umowa 
zostanie zmieniona w zakresie powierzenia podwykonawstwa, zmiany zakresu 
podwykonawstwa, zmiany Podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawstwa, 

d) okoliczności wskazane w pkt.52 lit. j) – wówczas w razie konieczności umowa 
zostanie zmieniona w zakresie wskazanego w umowie Podwykonawcy, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy                
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

54. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej  umowy wymagają  formy pisemnego 
aneksu, podpisanego  przez  obie  strony, pod rygorem nieważności.  

55. Wszelkie spory  rozstrzygał będzie sąd właściwy dla Zamawiającego. 
 
XVII. ZAŁĄCZNIKI  DO  SIWZ 
1. Formularz  Ofertowy – Załącznik Nr 1 
2. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy - Załącznik Nr 2 
3. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy - Załącznik Nr 3 
4. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej - Załącznik Nr 4 
5. Oświadczenie Wykonawcy - Załącznik Nr 5 
 
XVIII. DOSTĘP DO SPECYFIKACJI 
Niniejsza specyfikacja jest dostępna na Platformie : https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar  
w zakładce „POSTĘPOWANIA” pod „NAZWĄ” zgodną z nazwą prowadzonego 
postępowania.  
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