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 Łężyce, 2020-04-15 
 
  
    

  
„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 214 000,00 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: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
OZP-K/11/2020/RDF  

Strona 2 z 98 
 

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. 2019.1843). 
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów 
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
(Dz. U. z 2016.1126 z późn. zm.) wraz z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i 
Technologii z dnia 16 października 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. (Dz. U. z 2018.1993). 
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych (Dz. U. 2017.2477). 
4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie kwot 
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania 
ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. 2017.2479). 
5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie protokołu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016r. poz. 1128). 
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27.06.2017r. w sprawie użycia środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 
udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2017.1320 z późn. 
zm.) 
 

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.)  
Ustawa o odpadach – oznacza ustawę  o odpadach z dnia 14.12.2012r. (t.j Dz. U. 2019.701 
z późn. zm.)  
Prowadzący Instalację – oznacza podmiot prowadzący instalację do przetwarzania 
odpadów w  procesie odzysku R1 i/lub R12, to jest firmę, która dokonana ostatecznego 
odzysku Odpadów w  swoim zakładzie. 
Instalacja – zakład Prowadzącego Instalację, w którym dokonany zostanie proces 
ostatecznego (tj. do jego zakończenia ) odzysku  Odpadów w rozumieniu Ustawy 
o odpadach/Rozporządzenia. 
Przewoźnik – oznacza firmę odbierającą  Odpady  od Zamawiającego w imieniu  i na 
rachunek Wykonawcy i transportującą je do  Instalacji 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”, 
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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. 2006.190.1 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 (tj. Dz. U. z 2019.369) to jest 
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 dnia 
16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2019.369), 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 dnia 
16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 
d)  związek przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2019.369) - 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 część zamówienia publicznego, zawartą miedzy wybranym przez Zamawiającego 
Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na 
roboty budowlane także miedzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub miedzy 
dalszymi podwykonawcami. 
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Tajemnica przedsiębiorstwa - rozumie się przez to informacje techniczne, technologiczne, 
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które 
jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane 
osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla 
takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, 
przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 
Czyn nieuczciwej konkurencji -  działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, 
jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Czynami nieuczciwej 
konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, 
fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, 
wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy 
przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo 
produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, 
przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, 
organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie 
działalności w systemie konsorcyjnym. 
Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia 
teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające 
indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych 
między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną. 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia.  
 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie - na warunkach opisanych w umowie, która 

zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, SIWZ oraz w ofercie 
Wykonawcy – odzysku Odpadów sklasyfikowanych pod kodem 19 12 12 – inne odpady 
(w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż 
wymienione w 19 12 11 z podziałem na zadania (części) w rodzajach i ilościach 
określonych poniżej.  
 
Odpady przekazywane Wykonawcy, dzielą się na:  
 

A. Odpady, które mogą zostać poddane wyłącznie procesowi odzysku R12, zgodnie z 
określeniem oznaczenia tego procesu w Ustawie o odpadach z dnia 14.12.2012r. 
(t.j.Dz.U.2019.701 z późn. zm.)/załączniku IA do 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.), przy czym przez „poddanie 
procesowi odzysku” rozumie się rozpoczęcie i zakończenie tego procesu i podzielone są 
na następujące części:  
 

 część 1 – stanowiąca frakcję odpadów balastowych o wartości energetycznej z procesu 
sortowania zmieszanych odpadów komunalnych o średnicy 160-300 mm (odpad 
sprasowany i zbelowany drutem stalowym), w ilości 4000 Mg (+/-) 10 Mg (różnice 
ilościowe mogą wynikać z warunków magazynowych oraz z zastosowanych rozwiązań 
technicznych i technologicznych systemu wagowego) 
 

 część 2 - stanowiąca frakcję odpadów balastowych o wartości energetycznej z procesu 
sortowania zmieszanych odpadów komunalnych o średnicy 160-300 mm (odpad luzem), 
w ilości 3100 Mg (+/-) 10 Mg (różnice ilościowe mogą wynikać z warunków 
magazynowych oraz z zastosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych 
systemu wagowego) 
 

 część 3 - stanowiąca frakcję odpadów balastowych o wartości energetycznej z procesu 
sortownia zmieszanych odpadów komunalnych, o średnicy 80-160 mm (odpad luzem), 
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w ilości 3000 Mg (+/-) 10 Mg (różnice ilościowe mogą wynikać z warunków 
magazynowych oraz z zastosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych 
systemu wagowego) 
 

 część 4 - stanowiąca frakcję odpadów balastowych o wartości energetycznej z procesu 
sortownia zmieszanych odpadów komunalnych, o średnicy 80-160 mm (odpad 
sprasowany, owinięty siatką i folią z polietylenu), w ilości 4800 Mg (+/-) 10 Mg (różnice 
ilościowe mogą wynikać z warunków magazynowych oraz z zastosowanych rozwiązań 
technicznych i technologicznych systemu wagowego) 
 

 część 5 – stanowiąca frakcję odpadów balastowych o wartości energetycznej z procesu 
sortowania odpadów surowcowych w postaci tworzyw sztucznych, o średnicy 80-160 
mm (odpad sprasowany i zbelowany drutem stalowym), w ilości 7000 Mg (+/-) 10 Mg 
(różnice ilościowe mogą wynikać z warunków magazynowych oraz z zastosowanych 
rozwiązań technicznych i technologicznych systemu wagowego) 
 

 część 6 – stanowiąca frakcję z rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych, w skład 
których wchodzą głównie odpady meblowe (odpad luzem) w ilości 3.800 Mg (+/-) 10 
Mg (różnice ilościowe mogą wynikać z warunków magazynowych oraz z zastosowanych 
rozwiązań technicznych i technologicznych systemu wagowego). 

 
B. Odpady, które mogą zostać poddane wyłącznie procesowi odzysku R1, zgodnie 

z określeniem oznaczenia tego procesu w Ustawie o odpadach z dnia 14.12.2012r. 
(t.j.Dz.U.2019.701 z późn. zm.)/załączniku IA do 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.) - przy czym przez „poddanie 
procesowi odzysku” rozumie się rozpoczęcie i zakończenie tego procesu. 
 

 część 7 – stanowiąca frakcję odpadów balastowych o wartości energetycznej z procesu 
sortownia zmieszanych odpadów komunalnych, o średnicy 80-160 mm (odpad luzem), 
w ilości 3500 Mg (+/-) 10 Mg (różnice ilościowe mogą wynikać z warunków 
magazynowych oraz z zastosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych systemu 
wagowego) 

 
2. Na każdą część zamówienia zostanie podpisana osobna umowa. 
 
3. 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 lub drogą 
elektroniczną [wiadomość e-mail z potwierdzeniem odczytu] w postaci plików w 
formacie PDF, określającymi ilość Odpadów oraz termin, w którym Zamawiający 
oczekuje ich odbioru.  

b) Wykonawca będzie odbierał Odpady z terenu zakładu prowadzonego przez 
Zamawiającego w Łężycach, Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, 
gm. Wejherowo w dni robocze [poniedziałek – piątek z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy] w godzinach w  godzinach od 7:00 do 14:00. 

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) Zamawiający będzie składał zamówienia jednostkowe, gdy zgromadzona przez 
niego ilość Odpadów, która ma być odebrana w jednym dniu będzie wynosiła 
minimum 20 Mg (w przypadku części nr od 1 do 5 oraz części nr 7) oraz 12 Mg 
(w przypadku części nr 6). 
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e) Wykonawca będzie odbierał Odpady 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. 

 pojazd musi posiadać możliwość załadunku ‘od góry’ (w przypadku części nr 2, 
nr 3 i nr 6 oraz nr 7). 

4. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymagania ażeby osoby ważące w Instalacji 
pojazdy z Odpadami przekazanymi przez Zamawiającego były zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę i w związku z tym wymaganiem , Wykonawca zobowiązany jest na każde 
wezwanie Zamawiającego, przedstawić mu w terminie nie późniejszym niż 7 dni od 
wezwania:  

a) aktualne oświadczenie, że osoby wykonujące prace, o których mowa w powyżej są 
zatrudnione przez Prowadzącego Instalację na podstawie umowy o pracę, podpisane 
przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Prowadzącego Instalację lub osobę 
pisemnie umocowaną przez niego  

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego 
pracownika - zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 
 

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 
 

UWAGA: 
Zamawiający informuje, że na terenie zakładu Eko Dolina Sp. z o.o. obowiązuje system 
zarządzania środowiskowego zgodny z PN-EN ISO 14001:2015. 
 

IV.     Części zamówienia 
 
 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Cała partia wynosi 29 200 Mg (+/-) 
70 Mg, zaś poszczególne części: 
cz. 1) 4000 Mg (+/-) 10 Mg 
cz. 2) 3100 Mg (+/-) 10 Mg 
cz. 3) 3000 Mg (+/-) 10 Mg 
cz. 4) 4800 Mg (+/-) 10 Mg 
cz. 5) 7000 Mg (+/-) 10 Mg 
cz. 6) 3800 Mg (+/-) 10 Mg 
cz. 7)  3500 Mg (+/-) 10 Mg 
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na dowolną ilość części.  
 

V. Zamówienia powtórzone 
 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zamówienia na podstawie 
art. 67 ust. 1 pkt. 6). 
 

VI. Oferty wariantowe 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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VII. Termin wykonania zamówienia 
 

 przypadku części nr 1 wynosi: 
1) jeżeli przemieszczanie Odpadów będzie miało charakter krajowy: 

Umowa zostanie 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 
4000,00 Mg (+/-) 10 Mg, jednakże nie dłużej niż w okresie: 

 4 miesięcy od daty zawarcia umowy, 
 obowiązywania zezwolenia na przetwarzanie odpadów Prowadzącego 

Instalację 
w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze. 

2) jeżeli przemieszczanie Odpadów będzie miało charakter międzynarodowy 
Umowa obowiązywać będzie od dnia 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. Umowa zostanie 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 4000,00 Mg (+/-) 10 Mg, jednakże nie dłużej niż 
w okresie: 

 7 miesięcy od daty zawarcia umowy, 
 4 miesięcy od daty otrzymania ostatecznej decyzji Głównego Inspektora 

Ochrony Środowiska, o której mowa powyżej, 
 obowiązywania Kontraktu, 
 obowiązywania  zezwolenia na przetwarzanie odpadów Prowadzącego 

Instalacji 
 obowiązywania zezwolenia na międzynarodowe przemieszczanie Odpadów, 

w zależności od tego, które z wyżej wymienionych zdarzeń nastąpi jako pierwsze. 
 

 przypadku części nr 2 wynosi: 
1) jeżeli przemieszczanie Odpadów będzie miało charakter krajowy: 

Umowa zostanie 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 
3100,00 Mg (+/-) 10 Mg, jednakże nie dłużej niż w okresie: 

 7 miesięcy od daty zawarcia umowy, 
 obowiązywania zezwolenia na przetwarzanie odpadów Prowadzącego 

Instalację 
w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze. 

2) jeżeli przemieszczanie Odpadów będzie miało charakter międzynarodowy 
Umowa obowiązywać będzie od dnia 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. Umowa zostanie 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 3100,00 Mg (+/-) 10 Mg, jednakże nie dłużej niż 
w okresie: 

 10 miesięcy od daty zawarcia umowy, 
 7 miesięcy od daty otrzymania ostatecznej decyzji Głównego Inspektora 

Ochrony Środowiska, o której mowa powyżej, 
 obowiązywania Kontraktu, 
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 obowiązywania  zezwolenia na przetwarzanie odpadów Prowadzącego 
Instalacji 

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

 przypadku części nr 3 wynosi: 
1)  jeżeli przemieszczanie Odpadów będzie miało charakter krajowy: 

Umowa zostanie 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 
3000,00 Mg (+/-) 10 Mg, jednakże nie dłużej niż w okresie: 

 7 miesięcy od daty zawarcia umowy, 
 obowiązywania zezwolenia na przetwarzanie odpadów Prowadzącego 

Instalację 
w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze. 

2) jeżeli przemieszczanie Obędzie miało charakter międzynarodowy 
Umowa obowiązywać będzie od dnia 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. Umowa zostanie 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 3000,00 Mg (+/-) 10 Mg, jednakże nie dłużej niż 
w okresie: 

 10 miesięcy od daty zawarcia umowy, 
 7 miesięcy od daty otrzymania ostatecznej decyzji Głównego Inspektora 

Ochrony Środowiska, o której mowa powyżej, 
 obowiązywania Kontraktu, 
 obowiązywania  zezwolenia na przetwarzanie odpadów Prowadzącego 

Instalacji 
 obowiązywania zezwolenia na międzynarodowe przemieszczanie Odpadów, 

w zależności od tego, które z wyżej wymienionych zdarzeń nastąpi jako pierwsze. 
 

 przypadku części nr 4 wynosi: 
1) jeżeli przemieszczanie Odpadów będzie miało charakter krajowy: 

Umowa zostanie 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 
4800,00 Mg (+/-) 10 Mg, jednakże nie dłużej niż w okresie: 

 7 miesięcy od daty zawarcia umowy, 
 obowiązywania zezwolenia na przetwarzanie odpadów Prowadzącego 

Instalację 
w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze. 

2) jeżeli przemieszczanie Odpadów będzie miało charakter międzynarodowy 
Umowa obowiązywać będzie od dnia 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. Umowa zostanie 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 4800,00 Mg (+/-) 10 Mg, jednakże nie dłużej niż 
w okresie: 

 10 miesięcy od daty zawarcia umowy, 
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 7 miesięcy od daty otrzymania ostatecznej decyzji Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska, o której mowa powyżej, 

 obowiązywania Kontraktu, 
 obowiązywania  zezwolenia na przetwarzanie odpadów Prowadzącego 

Instalacji 
 obowiązywania zezwolenia na międzynarodowe przemieszczanie Odpadów, 

w zależności od tego, które z wyżej wymienionych zdarzeń nastąpi jako pierwsze. 
 

 W przypadku części nr 5 wynosi: 
1) jeżeli przemieszczanie Odpadów będzie miało charakter krajowy: 

Umowa zostanie 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 
7000,00 Mg (+/-) 10 Mg, jednakże nie dłużej niż w okresie: 

 7 miesięcy od daty zawarcia umowy, 
 obowiązywania zezwolenia na przetwarzanie odpadów Prowadzącego 

Instalację 
w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze. 

2) jeżeli przemieszczanie Odpadów będzie miało charakter międzynarodowy 
Umowa obowiązywać będzie od dnia 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. Umowa zostanie 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 7000,00 Mg (+/-) 10 Mg, jednakże nie dłużej niż 
w okresie: 

 10 miesięcy od daty zawarcia umowy, 
 7 miesięcy od daty otrzymania ostatecznej decyzji Głównego Inspektora 

Ochrony Środowiska, o której mowa powyżej, 
 obowiązywania Kontraktu, 
 obowiązywania  zezwolenia na przetwarzanie odpadów Prowadzącego 

Instalacji 
 obowiązywania zezwolenia na międzynarodowe przemieszczanie Odpadów, 

w zależności od tego, które z wyżej wymienionych zdarzeń nastąpi jako pierwsze. 
 

 przypadku części nr 6 wynosi: 
1) jeżeli przemieszczanie Odpadów będzie miało charakter krajowy: 

Umowa zostanie 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 
3800,00 Mg (+/-) 10 Mg, jednakże nie dłużej niż w okresie: 

 7 miesięcy od daty zawarcia umowy, 
 obowiązywania zezwolenia na przetwarzanie odpadów Prowadzącego 

Instalację 
w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze. 

2) jeżeli przemieszczanie Odpadów będzie miało charakter międzynarodowy 
Umowa obowiązywać będzie od dnia 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. Umowa zostanie 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 
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Wykonawcy to jest w łącznej ilości 3800,00 Mg (+/-) 10 Mg, jednakże nie dłużej niż 
w okresie: 

 10 miesięcy od daty zawarcia umowy, 
 7 miesięcy od daty otrzymania ostatecznej decyzji Głównego Inspektora 

Ochrony Środowiska, o której mowa powyżej, 
 obowiązywania Kontraktu, 
 obowiązywania  zezwolenia na przetwarzanie odpadów Prowadzącego 

Instalacji 
 obowiązywania zezwolenia na międzynarodowe przemieszczanie Odpadów, 

w zależności od tego, które z wyżej wymienionych zdarzeń nastąpi jako pierwsze. 
 

 przypadku części nr 7 wynosi: 
1) jeżeli przemieszczanie Odpadów będzie miało charakter krajowy: 

Umowa zostanie 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 
3500,00 Mg (+/-) 10 Mg, jednakże nie dłużej niż w okresie: 

 4 miesięcy od daty zawarcia umowy, 
 obowiązywania zezwolenia na przetwarzanie odpadów Prowadzącego 

Instalację 
w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze. 

2) jeżeli przemieszczanie Odpadów będzie miało charakter międzynarodowy 
Umowa obowiązywać będzie od dnia 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. Umowa zostanie 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 3500,00 Mg (+/-) 10 Mg, jednakże nie dłużej niż 
w okresie: 

 7 miesięcy od daty zawarcia umowy, 
 4 miesięcy od daty otrzymania ostatecznej decyzji Głównego Inspektora 

Ochrony Środowiska, o której mowa powyżej, 
 obowiązywania Kontraktu, 
 obowiązywania  zezwolenia na przetwarzanie odpadów Prowadzącego 

Instalacji 
 obowiązywania zezwolenia na międzynarodowe przemieszczanie Odpadów, 

w zależności od tego, które z wyżej wymienionych zdarzeń nastąpi jako pierwsze. 
 

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu. 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
a) nie podlegają wykluczeniu, 
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:  

 

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

Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie. 
 

b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej  
 

Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie. 
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c. Zdolności technicznej lub zawodowej 
 

1. Wykonawca musi dysponować instalacją do przetwarzania odpadów w procesie odzysku 
odpowiednio R12 i/lub R1  będącą w posiadaniu podmiotu zarejestrowanego w Bazie 
Danych Odpadowych (https://bdo.mos.gov.pl/) oraz posiadającego odpowiednią decyzję  
administracyjną, pozwalającą na przetwarzanie Odpadów w procesie odzysku 
odpowiednio  R12 i/lub R1, tzn.:  
- pozwolenie zintegrowane, jeżeli instalacja, gdzie będzie przeprowadzany proces odzysku 
odpowiednio R1/ R12 objęta jest obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego z 
dniem 01.07.2015r.  
lub  
- zezwolenie na przetwarzanie odpadów, jeżeli instalacja gdzie będzie przeprowadzany 
proces odzysku odpowiednio R1/R12 nie jest objęta obowiązkiem uzyskania pozwolenia 
zintegrowanego z dniem 01.07.2015r.  

2. Wykonawca musi dysponować pojazdami będącymi w posiadaniu podmiotu 
zarejestrowanego w Bazie Danych Odpadowych (https://bdo.mos.gov.pl/), spełniającymi 
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, a długość pojazdu nie przekroczy 18 m. 

 pojazd musi posiadać możliwość załadunku ‘od góry’ (w przypadku części nr 2, 
nr 3 i nr 6 oraz nr 7).  

Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć wpływ na 
realizację zamówienia.   
 

IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  
 

Oferty, dokumenty oraz oświadczenia, o których mowa w art. 25a, w tym Jednolity 
Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), sporządza się, pod rygorem nieważności, 
w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest 
niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną. 
Wykonawca wypełniając JEDZ może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych 
narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu 
elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów. 
Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, 
wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem 
świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniającej wymogi 
bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 05.09.2016r. o usługach zaufania oraz 
identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2016.1579). a następnie wraz z plikami stanowiącymi 
ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).  
 

1. Wraz z ofertą każdy wykonawca musi złożyć aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwanego 
dalej JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego 
w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 
ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE (patrz: zał. nr 2 do SIWZ). Informacje zawarte 

https://bdo.mos.gov.pl/
https://bdo.mos.gov.pl/


 

 
OZP-K/11/2020/RDF  

Strona 12 z 98 
 

w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 
(np. Konsorcjum), Jednolity Europejski Dokument Zamówienia składa każdy z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny 
potwierdzać brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. 

b) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, 
w jakim się powołuje na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa 
także Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia dotyczące tych podmiotów. 

 

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, dotyczących:  
a) zdolności technicznej lub zawodowej  

 należy odpowiednio wypełnić Część IV: Kryteria kwalifikacji tabelę C: Zdolność 
techniczna i zawodowa w pkt 9) Jednolitego Europejskiego Dokumentu 
Zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ – należy podać jakimi narzędziami, 
wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi będzie posługiwał się 
Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, w tym: 

 instalacją do przetwarzania odpadów w procesie odzysku R12 i/lub R1  
będącą w posiadaniu podmiotu zarejestrowanego w Bazie Danych 
Odpadowych (https://bdo.mos.gov.pl/) oraz posiadającego odpowiednią 
decyzję administracyjną, pozwalającą na przetwarzanie Odpadów w procesie 
odzysku odpowiednio  R12 i/lub R1 wraz z nazwą tego podmiotu oraz jego nr 
w BDO i/lub nr decyzji opisanej powyżej   

 pojazdami będącymi w posiadaniu podmiotu zarejestrowanego w Bazie 
Danych Odpadowych (https://bdo.mos.gov.pl/)  wraz z nazwą tego podmiotu 
oraz jego nr w BDO.  

 
3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia należy odpowiednio wypełnić:  

a) Część III: Podstawy wykluczenia tabelę A: Podstawy związane z wyrokami 
skazującymi za przestępstwo Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – 
załącznik nr 2 do SIWZ; 

b) Część III: Podstawy wykluczenia tabelę B: Podstawy związane z płatnością 
podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne Jednolitego Europejskiego 
Dokumentu Zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ; 

c) Część III: Podstawy wykluczenia tabelę C: Podstawy związane z niewypłacalnością, 
konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi Jednolitego Europejskiego 
Dokumentu Zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ; 

d) Część III: Podstawy wykluczenia tabelę D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą 
być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji 
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego Jednolitego Europejskiego Dokumentu 
Zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ. 

 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub 
sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie 
dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia 
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający zażąda złożenia wraz z ofertą 
dokumentów, które określają w szczególności:  

https://bdo.mos.gov.pl/
https://bdo.mos.gov.pl/
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a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego, 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

W tym celu Wykonawca będzie mógł wykorzystać tabelę nr 1 w załączniku nr 3, który 
wypełni inny podmiot, z którego zasobów będzie korzystał Wykonawca. 

 

4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie wykonawcę, którego 
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni 
terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:  

 

1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia: 
 

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

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

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

d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 
pkt. 13, 14 i 21 wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert; 

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w 
przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających 
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych 
należności - zgodnie z załącznikiem nr 3B do SIWZ; 

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - zgodnie z 
załącznikiem nr 3B do SIWZ; 

g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (Dz. U. 2016.716) – zgodnie z załącznikiem nr 3B do SIWZ; 

https://sip.lex.pl/#/document/16793992?cm=DOCUMENT
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Ponadto:  

 Zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca 
w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie 
(zgodnie z zał. nr 3A do SIWZ) o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w ustawie o ochronie konkurencji i 
konsumentów  (Dz. U. 2019.369). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca 
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 Zamawiający zgodnie z art. 25 ust. 1  ustawy Pzp dla potwierdzenia spełnienia 
braku podstaw do wykluczenia skorzysta z dokumentów znajdujących się 
w ogólnie dostępnych bazach danych. 

 Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5 
pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp, tj.: 
- wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym 
przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane 
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.1 ustawy z dn. 15.05.2015r. – 
Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019.243) lub którego upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba 
że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust.1 ustawy z dn. 
28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. 2019.498 z późn. zm.); 
- wykonawcy który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki 
zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w 
wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą stosownych środków dowodowych; 
- wykonawcy, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo 
nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie 
zamówienia publicznego zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art.3 ust.1 
pkt 1-4 co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 
odszkodowania. 
- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać 
za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o 
którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
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. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu, 
podpisanie jej przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez 
wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 
polega wykonawca, albo przez podwykonawcę, elektronicznej kopii dokumentu za 
zgodność z oryginałem. 

6. 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 
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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. 

7. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, 
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 13–22 oraz ust. 5 pkt 1), 2), 4) i  8).  

8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane. 

9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie 
potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną, o których mowa w ust. 1. 

10. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdz. VIII. 
ust. 1, lit. c., 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. IX. ust. 4 pkt 1) 
lit. a)-g). 

11. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów o 
których mowa w rozdz. IX. ust. 4 oraz ust. 14, w formie elektronicznej pod określonymi 
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, w szczególności 
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. 2019.700) 
Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę 
oświadczenia lub dokumenty.  

12. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający może żądać od 
Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i 
pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

13. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w rozdz. IX ust. 4, które pozostają w dyspozycji Zamawiającego, w szczególności 
oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego stosownie do 
dyspozycji art. 97 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o 
których mowa w art. 25 ust.1 pkt. 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub 
dokumentów, o ile są one aktualne. 

14. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. IX ust. 4 pkt 1: 

1) w zakresie dokumentów wskazanych w lit. d) - składa informację z odpowiedniego 
rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument 
wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp; 

2)   w zakresie dokumentów wskazanych w lit. a) - c) - 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, 

https://sip.lex.pl/#/document/17074707?unitId=art(24)ust(1)pkt(13)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17074707?unitId=art(24)ust(1)pkt(13)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17074707?unitId=art(24)ust(1)pkt(14)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17074707?unitId=art(24)ust(1)pkt(21)&cm=DOCUMENT
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b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat 
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu, 

3)  Dokumenty, o których mowa w pkt 1) oraz  pkt 2) lit. a)  powyżej powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Dokumenty, o których mowa w pkt 2) lit. b) powyżej powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

15. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania  lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o 
których mowa w ust.15, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tych 
osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym ze względu na miejsce 
zamieszkania tych osób organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wymienione 
w rozdz. IX ust. 15 pkt 3 stosuje się odpowiednio. 

16. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo 
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego – 
odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

17. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity 
Europejski Dokument Zamówienia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia. 

18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający wyraził zgodę, o której mowa 
w  art.9 ust. 3 ustawy Pzp. 

19. 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. 
2019.1843). 

20. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza (tzn. przed 
ogłoszeniem informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej) zostanie wezwany przez 
Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie 
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu a 
oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  
 

Zamawiający, przewiduje możliwość, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie 
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym uchyla się od zawarcia 
umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia 
warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną 
spośród pozostałych ofert. 
 

X.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za 
pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/ekodolina  

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, 
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za 
pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie 
danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem 
platformy poprzez kliknięcie przycisku  „wyślij wiadomość” po których pojawi się 
komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 

3. Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za 
pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany siwz, 
zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie 
w sekcji “Komunikaty”. 

4. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny 
Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy 
do tego konkretnego Wykonawcy. 

5. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. 
z 2017r. poz. 1320; dalej: ,.Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji"), określa 
niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie 
Zakupowej, tj.: 

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 
512 kb/s, 
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, 
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – 
MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje. 
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet 
Explorer minimalnie wersja 10 0., 
d) włączona obsługa JavaScript, 
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format 
plików .pdf. 

6. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. -  Zalecany   
 format: .pdf. 
7. Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 

a) dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES; 
b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się 
użyć formatu XAdES. 

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

9.  Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w 
szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie 
treści siwz, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym 
postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla 

https://platformazakupowa.pl/pn/ekodolina
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
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Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

 

Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających 
potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, 
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie, 
w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019.1843). UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na 
nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .xml, .pdf, 
.doc., .docx, .rtf, .odt. .xls .xlsx .ods .rar .zip .7z (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  
z dnia  12  kwietnia  2012r.  w  sprawie  Krajowych  Ram  Interoperacyjności, minimalnych 
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). 
Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia 
ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie 
JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów. 
Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, 
wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem 
świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi 
bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 05.09.2016r. o usługach zaufania oraz 
identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2016.1579). 
 

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako 
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz 
z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 
 

XI. Wadium 
Ustala się wadium łącznie dla wszystkich partii: 306 000,00 zł, słownie: trzysta sześć tysięcy 
00/100 złotych, w tym dla każdej z części w wysokości: 

cz. 1) Frakcja odpadów balastowych o wartości energetycznej z procesu sortowania 
zmieszanych odpadów komunalnych o średnicy 160-300 mm (odpad 
sprasowany i zbelowany drutem stalowym), w ilości 4000 Mg (+/-) 10 Mg– 
42.000,00 zł, słownie: czterdzieści dwa tysiące  00/100 złotych  

cz. 2) Frakcja odpadów balastowych o wartości energetycznej z procesu sortowania 
zmieszanych odpadów komunalnych o średnicy 160-300 mm (odpad luzem), w 
ilości 3100 Mg (+/-) 10 Mg – 32.000,00 zł, słownie: trzydzieści dwa tysiące  
00/100 złotych  

cz. 3) Frakcja odpadów balastowych o wartości energetycznej z procesu sortownia 
zmieszanych odpadów komunalnych, o średnicy 80-160 mm (odpad luzem), w 
ilości 3000 Mg (+/-) 10 Mg– 32.000,00 zł, słownie: trzydzieści dwa tysiące  
00/100 złotych  

cz. 4) Frakcja odpadów balastowych o wartości energetycznej z procesu sortownia 
zmieszanych odpadów komunalnych, o średnicy 80-160 mm (odpad sprasowany, 
owinięty siatką i folią z polietylenu), w ilości 4800 Mg (+/-) 10 Mg – 50.000,00 
zł, słownie: pięćdziesiąt tysięcy  00/100 złotych 

cz. 5) Frakcja  odpadów balastowych o wartości energetycznej z procesu sortowania 
odpadów surowcowych w postaci tworzyw sztucznych, o średnicy 80-160 mm 
(odpad sprasowany i zbelowany drutem stalowym), w ilości 7000 Mg (+/-) 10 
Mg – 74.000,00 zł, słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące  00/100 złotych  

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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cz. 6) Frakcja z rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych, w skład których wchodzą 
głównie odpady meblowe (odpad luzem) w ilości 3.800 Mg (+/-) 10 – 40.000,00 
zł, słownie: czterdzieści tysięcy  00/100 złotych 

cz. 7) Frakcja odpadów balastowych o wartości energetycznej z procesu sortownia 
zmieszanych odpadów komunalnych, o średnicy 80-160 mm (odpad luzem), w 
ilości 3500 Mg (+/-) 10 Mg – 36.000,00 zł, słownie: trzydzieści sześć tysięcy  
00/100 złotych  

 
Jeżeli Wykonawca składa oferty na poszczególne części zamówienia, wówczas musi w 
treści przelewu podać której części zamówienia wadium dotyczy. Analogicznie należy 
postąpić w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna. 
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 oszczędnościowo-
kredytowej, 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 
(t. j. Dz. U. z 2019.310 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. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium 
w formie: pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został 
załączony do oferty. 
W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna (poręczenia lub 
gwarancji), Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentu wniesienia wadium 
w oryginale opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób 
upoważnionych do jego wystawienia. 
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 niezwłocznie wadium: 
 - po wyborze oferty najkorzystniejszej, 
 - po unieważnieniu postępowania. 
Zamawiający proponuje, aby dokument w formie poręczenia i/lub gwarancji winien zawierać 
adres e-mail instytucji wystawiającej, na który ma zostać zwrócony oryginał. Zamawiający 
zwraca niezwłocznie wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza po zawarciu umowy. 
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert, 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego 
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stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 
mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw 
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co 
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 
najkorzystniejszej, a także jeżeli Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 
 

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
Zabezpieczenie ustala się w wysokości 2% ceny całkowitej (cena brutto) podanej w ofercie 
dla każdej części zamówienia osobno.  
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 oszczędnościowo-
kredytowej, 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 (t. j. Dz. 
U. 2019.310 z późn. zm.). 
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. 
Jeżeli Wykonawca składa oferty na poszczególne części zamówienia, wówczas musi 
w treści przelewu podać której części zamówienia zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy dotyczy. Analogicznie należy postąpić w przypadku wniesienia 
zabezpieczenia  w innej formie niż pieniężna. 
 
W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form 
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 
 
 

XIII.  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. 
 

XIV. Miejsce i termin składania ofert. 
1. Ofertę wraz z JEDZ oraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić na Platformie pod 

adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/ekodolina do dnia 04.05.2020r.               
do godz. 13:30. 

2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie wykonawcę, którego 
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni 
terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, o 
których mowa w rozdz. IX ust. 4 SIWZ. Dokumenty te należy umieścić na Platformie pod 

https://platformazakupowa.pl/pn/ekodolina
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adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/ekodolina, w nieprzekraczalnym terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych 
załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

4. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana kwalifikowanym elektronicznym 
podpisem. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy Wykonawca może 
złożyć podpis w następujący sposób:  
- bezpośrednio na dokumencie przesłanym za pośrednictwem Platformy - jeżeli jest to 
wymagane oraz 
  - dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu 
w przycisk „Przejdź do podsumowania”). 

5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) 
wraz  z wgraniem paczki w formacie XML w drugim kroku składania oferty poprzez 
kliknięcie przycisku “ Złóż ofertę” i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona. 

6. 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   

 

XVI. Opis przygotowania oferty 
1. Oferta powinna być: 

a.  sporządzona na podstawie załączników niniejszej SIWZ w języku polskim. 
b. złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy 

https://platformazakupowa.pl/pn/ekodolina 
c. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione 
2. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący 
wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając 
stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

3. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania 
ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty 
zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

4. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub 
oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 
złożonych przez danego Wykonawcę. 

6.     Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty jakie musi ponieść Wykonawca, aby   
         zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 
7. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim. 

W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, 
Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

8. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na 
których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dotyczące podwykonawców, składane są w 
oryginale. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu 
powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, 
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 
dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument 
podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby 
upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w 

https://platformazakupowa.pl/pn/ekodolina
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/pn/ekodolina
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.  

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

10. Wykonawca może zastrzec w ofercie część stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa 
zgodnie z ustawą z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. 
2019.1010). Zgodnie z treścią art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843): 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. 

11. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca 
zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku 
wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 
skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).  

12. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z 
plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).  

13. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 
ani wycofać złożonej oferty. 

14. Oferta musi zawierać formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącym 
załącznik nr 1, 2, jak również, jeżeli wynika to z oferty, załącznik nr 3. 

15. Wraz z ofertą zaleca się dołączyć dowód wniesienia wadium.  
16. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają złożenia kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie 
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz 
przepisami prawa.  

17. Zamawiający żąda wskazania w złożonej ofercie - Jednolitym Europejskim 
Dokumencie Zamówienia przez wykonawcę części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm 
podwykonawców.  

18. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
przez pełnomocnika Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne 
(pełnomocnictwo) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby 
wystawiającej dokument lub kopii pełnomocnictwa poświadczonej notarialnie i 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza. 

19. Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu na zasadach regulowanych przepisami art. 26 
ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843). 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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20. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi 
przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie 
informacje oraz dane w nich zawarte. 

 

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; 

(e) być podpisane przez prawnie pełnomocnych przedstawicieli poszczególnych 
Wykonawców składających wspólną Ofertę, jako potwierdzenie uprawnień 
przekazanych Pełnomocnikowi; 

Oferta powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym 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. 
Wszelkie pełnomocnictwa muszą być złożone w formie oryginału opatrzonego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub notarialnie poświadczonej kopii.  
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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.  
 

XVII. Miejsce otwarcia ofert 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.05.2020 r. o godz. 14:00 za pośrednictwem Platformy 
Zakupowej w siedzibie Zamawiającego:  
„Eko Dolina” Sp. z o.o. 
Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99 
84-207 Koleczkowo 
budynek administracyjny – w Dziale Zamówień Publicznych. 
2. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie Zakupowej w zakładce 
„Komunikaty”.  
2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację 
z otwarcia ofert. 
4. 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. 
 

XVIII. Opis sposobu obliczenia ceny 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie - na warunkach opisanych w umowie, która 
zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy – 
przetwarzania Odpadów sklasyfikowanych pod kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym 
zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 
19 12 11, przy czym Odpady te mogą zostać poddane odpowiednio procesowi odzysku R12 
i/lub R1, zgodnie z  opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ oraz w związku z określeniem 
oznaczenia tego procesu w Ustawie o odpadach z dnia 14.12.2012r. (t.j.Dz.U.2019.701 z późn. 
zm.)/załączniku IA do 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.) - przy czym przez „poddanie procesowi odzysku” rozumie się rozpoczęcie 
i zakończenie tego procesu. 
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. 2019.1843): Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich części składowe, wydają się 
rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego 
co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 
przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o 
udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w 
szczególności w zakresie: 
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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 (t. j. Dz. U. 2018.2177); 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na 
wykonawcy. 
 

XIX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych 
 

XX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – odpowiednio na część 
nr 1 oraz część nr 2 oraz część nr 3 zamówienia. 
 

1. Kryteria oceny ofert 
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów  
(nazwa kryterium, waga, sposób punktowania) 
 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Ocena zostanie dokonana w każdej części 
oddzielnie. 
Kryterium zostanie obliczone według następującego wzoru:  
 

                       oferowana najniższa jednostkowa cena brutto [zł/Mg]   
        Pi(C) =    ------------------------------------------------------------------------- x 100% x 100 pkt.  
                              cena jednostkowa brutto oferty badanej [zł/Mg]   

W kryterium „Cena” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów. 
 

2. Ostateczna ocena punktowa oferty 
 

Ocena punktowa oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą.  

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej. 
 

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 
 

XXI. 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; 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 
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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. XXI.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. 
 

XXII. 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 4 lub 4A). 
   
XXIII. Środki ochrony prawnej 
 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, 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 z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019.1843).(DZIAŁ VI art. 179 ÷ 198g Ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019.1843). 
 
 

 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. 2019.1843). 
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 lub w postaci elektronicznej 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 
rodzaju podpisu. 
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.  
1.5 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. 
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. 
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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. 2019.1843) 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.   
2.6. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania 
odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 
 

XXIV. Podwykonawstwo 
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm 
podwykonawców w Części II Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 
(załącznik nr 2 do SIWZ). 
 

XXV. 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. 2019.1843)  i są one możliwe w zakresie:  
 
1. W przypadku gdy przemieszczanie odpadów będzie miało charakter krajowy: 
a) zmiany sposobu opakowania Odpadów,  
b) zmiany formy  wystawiania KPO  oraz/lub regulacji dotyczących przekazywania KPO 

oraz/lub ustalania wiążącej masy  Odpadów  dla potrzeb dokonania rozliczeń z tytułu 
umowy ale tylko i wyłącznie na skutek wejścia w życie mających zastosowanie do 
umowy zmian  przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących wystawiania kart 
przekazania odpadów i tylko w zakresie  niemożliwości stosowania  zapisów 
obowiązującej umowy w zgodzie  z tymi nowymi uregulowaniami prawnymi ,  

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. 
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d) Zmiany terminu obowiązywania umowy nie dłużej jednak niż do 12 m-cy w sytuacji, gdy 
ilość Odpadów wskazana w par.1 ust.1 nie została przekazana Wykonawcy w terminie 
wskazanym w par. 6 ust. 2 tired 1.  

e) zmiany Instalacji i/lub Prowadzącego Instalację w sytuacji udowodnienia dokumentami, 
wystąpienia obiektywnej tj. niezależnej od woli Stron sytuacji w  Instalacji, która ze 
względów technicznych, technologicznych lub prawnych  uniemożliwia wykonywanie 
przedmiotu umowy, jednakże bez zmiany innych warunków umowy i z obowiązkiem 
przedstawienia Zamawiającemu  przed dokonaniem zmiany umowy w tym zakresie 
ważnej decyzji  na odzysk Odpadów w procesie wskazanym w §1 ust.1 w rozumieniu 
Ustawy o odpadach,  wydanej  dla proponowanej, nowej  Instalacji. W szczególności 
zmiana to nie może  prowadzić do podwyższenia stawki opisanej w paragrafie 7 ust.1  

f) zmiany ceny polegającej na obniżeniu wskazanej w § 7 ust.1 stawki jednostkowej za 
odzysk  1 MG Odpadów, w przypadkach dokonania takich zmian u Wykonawcy przez 
podmioty uprawnione do tego zgodnie ze statutem lub przepisami prawa , 

g) zmiany rachunku bankowego Wykonawcy w przypadku dokonania przez niego zmiany 
rachunku bankowego dla prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa , pod warunkiem 
że nowy rachunek będzie zawarty w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa 
Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z art. 96 b ustawy o podatku od towarów i 
usług  z dnia 11 marca 2004r.   

h) 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.  

i) 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, stany zagrożenia epidemią lub epidemii, 

 stany wyjątkowe. 
j) inne zmiany wynikające z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. art. 144 ust.1 

pkt 2, ust.1 pkt 3, ust.1 pkt 4 lit. b i c, z zachowaniem warunków opisanych 
w uregulowaniu art. 144 ustawy.  

 
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.  
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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. 

 
 

2. W przypadku gdy przemieszczanie odpadów będzie miało charakter 
międzynarodowy: 

 zmiany sposobu opakowania Odpadów,  
 zmiany terminów przekazania wskazanych w §5 ust. 11 lit b)  na skutek, zmian 

regulacji prawnych w zakresie gospodarowania odpadami lub decyzji 
właściwych organów zgodnie z uregulowaniami Rozporządzenia,  

 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, 

 Zmiany terminu obowiązywania umowy nie dłużej jednak niż do 12 m-cy w 
sytuacji, gdy ilość Odpadów wskazana w par.1 ust.1 nie została przekazana 
Wykonawcy w terminie wskazanym w par. 6 ust. 2 tired 1.  

 zmiany Instalacji i/lub Prowadzącego Instalację w sytuacji udowodnienia 
dokumentami, wystąpienia obiektywnej tj. niezależnej od woli Stron sytuacji w  
Instalacji, która ze względów technicznych, technologicznych lub prawnych  
uniemożliwia wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, 
jednakże bez zmiany innych warunków umowy i z obowiązkiem przedstawienia 
Zamawiającemu  przed dokonaniem zmiany umowy w tym zakresie ważnej 
decyzji   zezwalającej na międzynarodowe przemieszczanie Odpadów do, tej 
nowej Instalacji w celu na odzysk Odpadów w procesie wskazanym w paragrafie 
1 ust.1 w rozumieniu Rozporządzenia. W szczególności zmiana to nie może  
prowadzić do podwyższenia stawki opisanej w paragrafie 7 ust.1, 

 zmiany ceny polegającej na obniżeniu wskazanej w § 7 ust.1 stawki jednostkowej 
za odzysk  1 MG Odpadów, w przypadkach dokonania takich zmian u Wykonawcy 
przez podmioty uprawnione do tego zgodnie ze statutem lub przepisami prawa , 

 zmiany rachunku bankowego Wykonawcy w przypadku dokonania przez niego 
zmiany rachunku bankowego dla prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa , 
pod warunkiem że nowy rachunek będzie zawarty w wykazie podmiotów 
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z art. 96 b 
ustawy o podatku od towarów i usług  z dnia 11 marca 2004r.   

 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, 

 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, stany zagrożenia epidemią 
lub epidemii, 
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 stany wyjątkowe, 
 inne zmiany wynikające z art. 144 ustawy Prawo zamówień 

publicznych tj. art. 144 ust.1 pkt 2, ust.1 pkt 3, ust.1 pkt 4 lit. b i c, z 
zachowaniem warunków opisanych w uregulowaniu art. 144 
ustawy.  
 

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 
 

XXVI. 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 wniosku. 
1.2 Udostępnienie protokołu lub załączników odbywać się będzie na zasadach określonych 
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie protokołu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016r. poz. 1128). 
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz Kodeks cywilny. 
 

XXVII. Klauzula informacyjna RODO 
Administratorem Twoich danych osobowych jest „EKO DOLINA” Sp. z o.o., zwana dalej: 
„Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: „EKO 
DOLINA” Sp.  z o.o  84 -207 Koleczkowo, Łężyce  Al. Parku Krajobrazowego 99 lub pocztą 
elektroniczną  na adres sekretariat@ekodolina.pl albo telefonując pod numer: 58 6725000. 
Możesz skontaktować się z administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego 
inspektora ochrony danych. Panią Agnieszką Klebba pisząc na adres: iod@ekodolina.pl lub 
telefonując pod numer: 58 6725000 wew.28 
1. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest złożenie oferty w celu  zawarcia umowy z 
Administratorem, a po jej przyjęciu przez Administratora umowa pomiędzy Tobą a 
Administratorem, zwana dalej: „Umową”, dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych 
jest niezbędne. 
2. Twoje dane osobowe jak również dane osób wskazanych przez Ciebie w związku z ich 
uczestnictwem  w  zawarciu i/lub realizacją umowy  przetwarzane są wyłącznie dla celów 
związanych z  zawarciem, realizacją Umowy, w tym jej rozliczeniem.  
3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, 
że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.  
4. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 10 lat 
od dnia rozwiązania, wykonania umowy lub dłużej, w przypadku postępowań spornych 
(polubownych lub sądowych) – do czasu ich prawomocnego ukończenia.  
5. Administrator przekaże Twoje dane następującym odbiorcom: podmiotom zajmującym 
się obsługą informatyczna Administratora, rewidentowi badającemu sprawozdanie 
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finansowe Administratora, organom administracji skarbowej, podmiotowi prowadzącemu 
archiwum zakładowe Administratora, organom prowadzącym kontrole udzielanych 
zamówień publicznych, podmiotom, które w związku z dofinansowaniem inwestycji 
prowadzą kontrolę zawartych umów. 
6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 
przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych za wyjątkiem 
usunięcia danych złożonych w związku z ubieganiem się i uzyskaniem zamówienia 
publicznego.  
7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora 
przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  
9. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do 
organizacji międzynarodowych.  
 

XXVIII. Załączniki do SIWZ: 
 Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 
Załącznik nr 2A – Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy 
Załącznik nr 3 - Zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w realizacji zamówienia 
Załącznik nr 3A – oświadczenie wykonawcy o nie przynależności do grupy kapitałowej, o 
której mowa w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów 
Załącznik nr 3B – oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z 

postępowania – art. 24 ust.1 pkt 15, 21, 22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 
Załącznik nr 4 – Wzór umowy – w przypadku gdy przemieszczanie odpadów będzie miało 
charakter krajowy 
Załącznik nr 4A – Wzór umowy - w przypadku gdy przemieszczanie odpadów będzie miało 
charakter międzynarodowy  
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Załącznik nr 1 
 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 o wartości szacunkowej powyżej 214 000,00 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:___________________________________________________________________________________ 
 
Siedziba Wykonawcy:_________________________________________________________________________________ 
 
Adres korespondencyjny Wykonawcy: ____________________________________________________________ 
 
tel./fax __________________________________________________________________________________________________ 
 
e-mail ___________________________________________________________________________________________________ 
 

W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum (oferta wspólna składana przez kilku 
wykonawców) w górnej części wypełnia ją „lider”/wykonawca, ustanowiony jako 
pełnomocnik. Poniżej zaś obowiązkowo należy wypełnić niniejsze zestawienie 
identyfikujące pozostałych wykonawców. 
 

Lp. Wykonawca w konsorcjum (oferta 
wspólna) Nazwa firmy 

Dane identyfikujące – adres, nr KRS, NIP, 
REGON….. 

   

   

 

W przypadku oferty składanej przez konsorcjum w pozycji „nazwa wykonawcy” Wykonawca wpisuje 
nazwę konsorcjum i nazwę pełnomocnika, w pozostałych pozycjach dotyczących „adresu wykonawcy” – 
dane Pełnomocnika konsorcjum. 
W przypadku oferty wspólnej (konsorcjum) należy także wypełnić zestawienie tabelaryczne wskazując 
pełne nazwy wykonawców i ich adresy. 
  

Dane dotyczące Zamawiającego 
”EKO DOLINA” Sp. z o. o. 
Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99  
84-207 Koleczkowo  
tel. 58 672 50 00 
fax. 58 672 74 74 
 
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. 
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Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia, tj. wykonanie - na warunkach opisanych 
w umowie, która zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, SIWZ oraz 
w ofercie Wykonawcy – przetwarzania Odpadów 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, przy czym Odpady te mogą zostać poddane wyłącznie odpowiednio 
procesowi odzysku R1 i/ lub R12, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ oraz w 
związku z określeniem oznaczenia tego procesu w Ustawie o odpadach z dnia 14.12.2012r. 
(t.j.Dz.U.2019.701 z późn. zm.)/załączniku IA do 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.) - przy czym przez „poddanie 
procesowi odzysku” rozumie się rozpoczęcie i zakończenie tego procesu; w zakresie 
określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr OZP-K/11/2020/RDF 
w cenie (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku - zasada zaokrąglenia – 
poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę): 
 
Część nr 1-  Frakcja odpadów balastowych o wartości energetycznej z procesu 
sortowania zmieszanych odpadów komunalnych o średnicy 160-300 mm (odpad 
sprasowany i zbelowany drutem stalowym), w ilości 4000 Mg (+/-) 10 Mg 
 

Cena jednostkowa netto (zł/Mg)  wynosi:  
 
……………………. [słownie……………….] zł/Mg  

 
w tym: 
 

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

Cena  jednostkowa brutto (zł/Mg)  wynosi:  
 
……………………. [słownie……………….] zł/Mg – 
 

 
Należy wpisać cenę części, której dotyczy oferta 
 

 
Część nr 2 - Frakcja odpadów balastowych o wartości energetycznej z procesu 
sortowania zmieszanych odpadów komunalnych o średnicy 160-300 mm (odpad 
luzem), w ilości 3100 Mg (+/-) 10 Mg 
 

Cena jednostkowa netto (zł/Mg)  wynosi:  
 

……………………. [słownie……………….] zł/Mg  
 

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

Cena  jednostkowa brutto (zł/Mg)  wynosi:  
 
……………………. [słownie……………….] zł/Mg  

 

 

Należy wpisać cenę części, której dotyczy oferta 
 
 

 
Część nr 3 - Frakcja  odpadów balastowych o wartości energetycznej z procesu 
sortownia zmieszanych odpadów komunalnych, o średnicy 80-160 mm (odpad luzem), 
w ilości 3000 Mg (+/-) 10 Mg 
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Cena jednostkowa netto (zł/Mg)  wynosi:  
 
……………………. [słownie……………….] zł/Mg  
 
Wartość VAT: …….. [słownie……………….]zł/Mg 
 

Cena  jednostkowa brutto (zł/Mg)  wynosi:  
 
……………………. [słownie……………….] zł/Mg  
 

 Należy wpisać cenę części, której dotyczy oferta 
 

 
 
Część nr 4 - Frakcja odpadów balastowych o wartości energetycznej z procesu 
sortownia zmieszanych odpadów komunalnych, o średnicy 80-160 mm (odpad 
sprasowany, owinięty siatką i folią z polietylenu), w ilości 4800 Mg (+/-) 10 Mg 
 

Cena jednostkowa netto (zł/Mg)  wynosi:  
 
……………………. [słownie……………….] zł/Mg  
 
Wartość VAT: …….. [słownie……………….]zł/Mg 
 
 
 

Cena  jednostkowa brutto (zł/Mg)  wynosi:  
 
……………………. [słownie……………….] zł/Mg  
 

 Należy wpisać cenę części, której dotyczy oferta 
 
Część nr 5 - Frakcja  odpadów balastowych o wartości energetycznej z procesu 
sortowania odpadów surowcowych w postaci tworzyw sztucznych, o średnicy 80-160 
mm (odpad sprasowany i zbelowany drutem stalowym), w ilości 7000 Mg (+/-) 10 Mg 
 
 

Cena jednostkowa netto (zł/Mg)  wynosi:  
 
……………………. [słownie……………….] zł/Mg  
 
Wartość VAT: …….. [słownie……………….]zł/Mg 
 

Cena  jednostkowa brutto (zł/Mg)  wynosi:  
 
……………………. [słownie……………….] zł/Mg  
 

 Należy wpisać cenę części, której dotyczy oferta 
 
 
Część nr 6 - Frakcja  z rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych, w skład których 
wchodzą głównie odpady meblowe (odpad luzem) w ilości 3.800 Mg (+/-) 10 Mg 
 

Cena jednostkowa netto (zł/Mg)  wynosi:  
 
……………………. [słownie……………….] zł/Mg  
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Wartość VAT: …….. [słownie……………….]zł/Mg 
 

Cena  jednostkowa brutto (zł/Mg)  wynosi:  
 
……………………. [słownie……………….] zł/Mg  
 

 Należy wpisać cenę części, której dotyczy oferta 
 
 

Część nr 7 - Frakcja  z odpadów balastowych o wartości energetycznej z procesu 
sortownia zmieszanych odpadów komunalnych, o średnicy 80-160 mm (odpad luzem), 
w ilości 3500 Mg (+/-) 10 Mg 
 

Cena jednostkowa netto (zł/Mg)  wynosi:  
 
……………………. [słownie……………….] zł/Mg  
 
Wartość VAT: …….. [słownie……………….]zł/Mg 
 

Cena  jednostkowa brutto (zł/Mg)  wynosi:  
 
……………………. [słownie……………….] zł/Mg  
 

 Należy wpisać cenę części, której dotyczy oferta 
 
 

Ustala się termin zapłaty – 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu w jego biurze 
w Łężycach faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami umowy.  
 

Numer faksu, na który Zamawiający składać będzie zamówienia jednostkowe oraz 
wysyłać korespondencję: ______________________ Adres e-mail, pod który Zamawiający 
składać będzie zamówienia jednostkowe: ___________________ 
 

Nazwa banku i nr konta bankowego na które będą wysyłane płatności: _________________ 

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.  
Oświadczamy, że gwarantujemy i ponosimy pełną odpowiedzialność za przestrzeganie 
przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a w szczególności za przetwarzanie 
danych osobowych pracowników, Konsorcjantów, podwykonawców, osób trzecich biorących 
udział w realizacji niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Uważamy się za związanego niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu ostatecznego 
terminu do składania ofert. 
 

Termin obowiązywania umowy: 
 przypadku części nr 1 wynosi: 

1. jeżeli przemieszczanie Odpadów będzie miało charakter krajowy: 
Umowa zostanie 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 
4000,00 Mg (+/-) 10 Mg, jednakże nie dłużej niż w okresie: 

 4 miesięcy od daty zawarcia umowy, 
 obowiązywania zezwolenia na przetwarzanie odpadów Prowadzącego 

Instalację 
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w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze. 
2. jeżeli przemieszczanie Odpadów będzie miało charakter międzynarodowy 

Umowa obowiązywać będzie od dnia 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. Umowa zostanie 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 4000,00 Mg (+/-) 10 Mg, jednakże nie dłużej niż 
w okresie: 

 7 miesięcy od daty zawarcia umowy, 
 4 miesięcy od daty otrzymania ostatecznej decyzji Głównego Inspektora 

Ochrony Środowiska, o której mowa powyżej, 
 obowiązywania Kontraktu, 
 obowiązywania  zezwolenia na przetwarzanie odpadów Prowadzącego 

Instalacji 
 obowiązywania zezwolenia na międzynarodowe przemieszczanie Odpadów, 

w zależności od tego, które z wyżej wymienionych zdarzeń nastąpi jako pierwsze. 
 

 przypadku części nr 2 wynosi: 
1. jeżeli przemieszczanie Odpadów będzie miało charakter krajowy: 

Umowa zostanie 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 
3100,00 Mg (+/-) 10 Mg, jednakże nie dłużej niż w okresie: 

 7 miesięcy od daty zawarcia umowy, 
 obowiązywania zezwolenia na przetwarzanie odpadów Prowadzącego 

Instalację 
w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze. 

2. jeżeli przemieszczanie Odpadów będzie miało charakter międzynarodowy 
Umowa obowiązywać będzie od dnia 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. Umowa zostanie 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 3100,00 Mg (+/-) 10 Mg, jednakże nie dłużej niż 
w okresie: 

 10 miesięcy od daty zawarcia umowy, 
 7 miesięcy od daty otrzymania ostatecznej decyzji Głównego 

Inspektora Ochrony Środowiska, o której mowa powyżej, 
 obowiązywania Kontraktu, 
 obowiązywania  zezwolenia na przetwarzanie odpadów 

Prowadzącego Instalacji 
 obowiązywania zezwolenia na międzynarodowe przemieszczanie 

Odpadów, 
w zależności od tego, które z wyżej wymienionych zdarzeń nastąpi jako pierwsze. 
 

 przypadku części nr 3 wynosi: 
1.  jeżeli przemieszczanie Odpadów będzie miało charakter krajowy: 

Umowa zostanie 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 
3000,00 Mg (+/-) 10 Mg, jednakże nie dłużej niż w okresie: 
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 7 miesięcy od daty zawarcia umowy, 
 obowiązywania zezwolenia na przetwarzanie odpadów Prowadzącego 

Instalację 
w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze. 

2. jeżeli przemieszczanie Obędzie miało charakter międzynarodowy 
Umowa obowiązywać będzie od dnia 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. Umowa zostanie 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 3000,00 Mg (+/-) 10 Mg, jednakże nie dłużej niż 
w okresie: 

 10 miesięcy od daty zawarcia umowy, 
 7 miesięcy od daty otrzymania ostatecznej decyzji Głównego Inspektora 

Ochrony Środowiska, o której mowa powyżej, 
 obowiązywania Kontraktu, 
 obowiązywania  zezwolenia na przetwarzanie odpadów Prowadzącego 

Instalacji 
 obowiązywania zezwolenia na międzynarodowe przemieszczanie Odpadów, 

w zależności od tego, które z wyżej wymienionych zdarzeń nastąpi jako pierwsze. 
 

 przypadku części nr 4 wynosi: 
1. jeżeli przemieszczanie Odpadów będzie miało charakter krajowy: 

Umowa zostanie 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 
4800,00 Mg (+/-) 10 Mg, jednakże nie dłużej niż w okresie: 

 7 miesięcy od daty zawarcia umowy, 
 obowiązywania zezwolenia na przetwarzanie odpadów Prowadzącego 

Instalację 
w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze. 

 jeżeli przemieszczanie Odpadów będzie miało charakter międzynarodowy 
Umowa obowiązywać będzie od dnia 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. Umowa zostanie 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 4800,00 Mg (+/-) 10 Mg, jednakże nie dłużej niż 
w okresie: 
 

 10 miesięcy od daty zawarcia umowy, 
 7 miesięcy od daty otrzymania ostatecznej decyzji Głównego Inspektora 

Ochrony Środowiska, o której mowa powyżej, 
 obowiązywania Kontraktu, 
 obowiązywania  zezwolenia na przetwarzanie odpadów Prowadzącego 

Instalacji 
 obowiązywania zezwolenia na międzynarodowe przemieszczanie Odpadów, 

w zależności od tego, które z wyżej wymienionych zdarzeń nastąpi jako pierwsze. 
 

 W przypadku części nr 5 wynosi: 
1. jeżeli przemieszczanie Odpadów będzie miało charakter krajowy: 
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Umowa zostanie 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 
7000,00 Mg (+/-) 10 Mg, jednakże nie dłużej niż w okresie: 

 7 miesięcy od daty zawarcia umowy, 
 obowiązywania zezwolenia na przetwarzanie odpadów Prowadzącego 

Instalację 
w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze. 

2. jeżeli przemieszczanie Odpadów będzie miało charakter międzynarodowy 
Umowa obowiązywać będzie od dnia 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. Umowa zostanie 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 7000,00 Mg (+/-) 10 Mg, jednakże nie dłużej niż 
w okresie: 

 10 miesięcy od daty zawarcia umowy, 
 7 miesięcy od daty otrzymania ostatecznej decyzji Głównego Inspektora 

Ochrony Środowiska, o której mowa powyżej, 
 obowiązywania Kontraktu, 
 obowiązywania  zezwolenia na przetwarzanie odpadów Prowadzącego 

Instalacji 
 obowiązywania zezwolenia na międzynarodowe przemieszczanie Odpadów, 

 w zależności od tego, które z wyżej wymienionych zdarzeń nastąpi jako pierwsze. 
 

 przypadku części nr 6 wynosi: 
1. jeżeli przemieszczanie Odpadów będzie miało charakter krajowy: 
Umowa zostanie 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 
3800,00 Mg (+/-) 10 Mg, jednakże nie dłużej niż w okresie: 

 7 miesięcy od daty zawarcia umowy, 
 obowiązywania zezwolenia na przetwarzanie odpadów Prowadzącego 

Instalację 
         w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze. 
2. jeżeli przemieszczanie Odpadów będzie miało charakter międzynarodowy 

Umowa obowiązywać będzie od dnia 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. Umowa zostanie 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 3800,00 Mg (+/-) 10 Mg, jednakże nie dłużej niż 
w okresie: 

 10 miesięcy od daty zawarcia umowy, 
 7 miesięcy od daty otrzymania ostatecznej decyzji Głównego Inspektora 

Ochrony Środowiska, o której mowa powyżej, 
 obowiązywania Kontraktu, 
 obowiązywania  zezwolenia na przetwarzanie odpadów Prowadzącego 

Instalacji 
 obowiązywania zezwolenia na międzynarodowe przemieszczanie Odpadów, 

w zależności od tego, które z wyżej wymienionych zdarzeń nastąpi jako pierwsze. 
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 przypadku części nr 7 wynosi: 
1. jeżeli przemieszczanie Odpadów będzie miało charakter krajowy: 

Umowa zostanie 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 
3500,00 Mg (+/-) 10 Mg, jednakże nie dłużej niż w okresie: 

 4 miesięcy od daty zawarcia umowy, 
 obowiązywania zezwolenia na przetwarzanie odpadów Prowadzącego 

Instalację 
w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze. 

2. jeżeli przemieszczanie Odpadów będzie miało charakter międzynarodowy 
Umowa obowiązywać będzie od dnia 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. Umowa zostanie 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 3500,00 Mg (+/-) 10 Mg, jednakże nie dłużej niż 
w okresie: 

 7 miesięcy od daty zawarcia umowy, 
 4 miesięcy od daty otrzymania ostatecznej decyzji Głównego Inspektora 

Ochrony Środowiska, o której mowa powyżej, 
 obowiązywania Kontraktu, 
 obowiązywania  zezwolenia na przetwarzanie odpadów Prowadzącego 

Instalacji 
 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: 
________________________, na części :………………………………………………………………………………………… 
 
Nazwa banku i nr konta bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium (jeżeli zostało 
wniesione w pieniądzu): ____________________________________________ lub adres e-mail: 
_____________________________________ 
 
Zastrzeżenie Wykonawcy:  
 Żadna z informacji zawarta w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*/wskazane 
w tabeli poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* i w związku z 
niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom 
postępowania: 
 
 
 

Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) 
Od Do 

1    
2    

 

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U.2019.1843): 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 
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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:___________________________________________ 
 
 
 

.................... dnia...................2020r.                                    ……………………………………………………………..  
                                                                                  podpis Wykonawcy  

 
* - niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 

 

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU 
ZAMÓWIENIA 

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji 
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego 

 W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do 
utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany 
zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 
zamówienia

1
. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia

2
 w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej: 
Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],  
Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 
Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja 
zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające 
jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia: 
W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest 
wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie 
postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….] 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że 
wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu 
dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego 
dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca. 

Tożsamość zamawiającego
3
 Odpowiedź: 

Nazwa:  [   ] 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy 
dokument? 

Odpowiedź: 

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia
4
: [   ] 

Numer referencyjny nadany sprawie przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający (jeżeli dotyczy)

5
: 

[   ] 

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca. 

                                                 
1
 Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom 

usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu 
europejskiemu dokumentowi zamówienia. 
2
 W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie 

do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu. 
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania. 
3
 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia 

proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. 
4
 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 

5
 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 
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Część II: Informacje dotyczące wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

Identyfikacja: 
Odpowiedź: 

Nazwa: [   ] 

Numer VAT, jeżeli dotyczy: 

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę 
podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli 
jest wymagany i ma zastosowanie. 

[   ] 

[   ] 

Adres pocztowy:  [……] 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów
6
: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem 
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem

7
? 

[] Tak [] Nie 

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest 
zastrzeżone

8
: czy wykonawca jest zakładem 

pracy chronionej, „przedsiębiorstwem 
społecznym”

9
 lub czy będzie realizował 

zamówienie w ramach programów zatrudnienia 
chronionego? 
Jeżeli tak, 
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? 
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do 
której kategorii lub których kategorii 
pracowników niepełnosprawnych lub 
defaworyzowanych należą dani pracownicy. 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 
 
 
[….] 
 

Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do 
urzędowego wykazu zatwierdzonych 
wykonawców lub posiada równoważne 

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy 

                                                 
6
 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 

7
 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i 
które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
8
 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 

9
 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub 

defaworyzowanych. 
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zaświadczenie (np. w ramach krajowego 
systemu (wstępnego) kwalifikowania)? 

Jeżeli tak: 

Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych 
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w 
odpowiednich przypadkach, sekcji C 
niniejszej części, uzupełnić część V (w 
stosownych przypadkach) oraz w każdym 
przypadku wypełnić i podpisać część VI.  

a) Proszę podać nazwę wykazu lub 
zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny 
lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: 
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub 
wydania zaświadczenia jest dostępne w formie 
elektronicznej, proszę podać: 
 
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące 
podstawę wpisu do wykazu lub wydania 
zaświadczenia oraz, w stosownych 
przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym 
wykazie

10
: 

d) Czy wpis do wykazu lub wydane 
zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane 
kryteria kwalifikacji? 
Jeżeli nie: 
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące 
informacje w części IV w sekcjach A, B, C 
lub D, w zależności od przypadku.  
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia: 
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenie odnoszące się do płatności 
składek na ubezpieczenie społeczne i podatków 
lub przedstawić informacje, które umożliwią 
instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia 
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej 
bazy danych w dowolnym państwie 
członkowskim? 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać:  

 
 
 
 
 
 
 

a) [……] 
 
 

b) (adres internetowy, wydający urząd lub 
organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): 
[……][……][……][……] 
c) [……] 
 
 
 
d) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 

Rodzaj uczestnictwa: 
Odpowiedź: 

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 
wykonawcami

11
? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie 
dokumenty zamówienia. 

Jeżeli tak: 
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie 
(lider, odpowiedzialny za określone zadania 

 
a): [……] 
 

                                                 
10

 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 
11

 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 
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itd.): 
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców 
biorących wspólnie udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia: 
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy 
biorącej udział: 

 
b): [……] 
 
 
c): [……] 

Części Odpowiedź: 

W stosownych przypadkach wskazanie części 
zamówienia, w odniesieniu do której (których) 
wykonawca zamierza złożyć ofertę. 

[   ] 

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby 
(osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania 
o udzielenie zamówienia: 

Osoby upoważnione do reprezentowania, o 
ile istnieją: 

Odpowiedź: 

Imię i nazwisko,  
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są 
wymagane:  

[……], 
[……] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 

Adres pocztowy: [……] 

Telefon: [……] 

Adres e-mail: [……] 

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe 
informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego 
form, zakresu, celu itd.): 

[……] 

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 

Czy wykonawca polega na zdolności innych 
podmiotów w celu spełnienia kryteriów 
kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz 
(ewentualnych) kryteriów i zasad określonych 
poniżej w części V?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny 
formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w 
niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane 
podmioty.  
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb 
technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w 
szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na 
roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót 
budowlanych.  
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – 
dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V

12
. 

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA 

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wprost tego zażąda.) 

                                                 
12

 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. 
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Podwykonawstwo: Odpowiedź: 

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom 
trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części 
zamówienia? 

[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę 
podać wykaz proponowanych podwykonawców:  
[…] 

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych 
informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla 
każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – 
informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III. 
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Część III: Podstawy wykluczenia 

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: 

1. udział w organizacji przestępczej
13

; 

2. korupcja
14

; 

3. nadużycie finansowe
15

; 

4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością 
terrorystyczną

16
 

5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu
17

 

6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi
18

. 

Podstawy związane z wyrokami skazującymi 
za przestępstwo na podstawie przepisów 
krajowych stanowiących wdrożenie podstaw 
określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej 
dyrektywy: 

Odpowiedź: 

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź 
jakiejkolwiek osoby będącej członkiem 
organów administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w 
przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do 
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub 
kontrolne, wydany został prawomocny wyrok 
z jednego z wyżej wymienionych powodów, 
orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w 
którym okres wykluczenia określony 
bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?  

[] Tak [] Nie 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]

19
 

Jeżeli tak, proszę podać
20

: 
a) datę wyroku, określić, których spośród 
punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-
ody) skazania; 
b) wskazać, kto został skazany [ ]; 
c) w zakresie, w jakim zostało to 
bezpośrednio ustalone w wyroku: 

 
a) data: [   ], punkt(-y): [   ], powód(-ody): [   ]

 
 

 
 
b) [……] 
c) długość okresu wykluczenia [……] oraz 
punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. 

                                                 
13

 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w 
sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). 
14

 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i 
urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 
2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 
54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej 
(podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy. 
15

 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 
27.11.1995, s. 48). 
16

 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania 
terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia 
przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże 
decyzji ramowej. 
17

 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz 
finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15). 
18

 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 
2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję 
ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). 
19

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
20

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]

21
 

W przypadku skazania, czy wykonawca 
przedsięwziął środki w celu wykazania swojej 
rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej 
podstawy wykluczenia

22
 („samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte 
środki

23
: 

[……] 

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE  

Płatność podatków lub składek na 
ubezpieczenie społeczne: 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich 
obowiązków dotyczących płatności 
podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne, zarówno w państwie, w którym ma 
siedzibę, jak i w państwie członkowskim 
instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo 
siedziby? 

[] Tak [] Nie 

 
 
 
 
Jeżeli nie, proszę wskazać: 
a) państwo lub państwo członkowskie, którego 
to dotyczy; 
b) jakiej kwoty to dotyczy? 
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie 
obowiązków: 
1) w trybie decyzji sądowej lub 
administracyjnej: 

– Czy ta decyzja jest ostateczna i 
wiążąca? 

– Proszę podać datę wyroku lub 
decyzji. 

– W przypadku wyroku, o ile 
została w nim bezpośrednio 
określona, długość okresu 
wykluczenia: 

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: 
d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje 
obowiązki, dokonując płatności należnych 
podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne, lub też zawierając wiążące 
porozumienia w celu spłaty tych należności, 
obejmujące w stosownych przypadkach narosłe 
odsetki lub grzywny? 

Podatki 
Składki na 
ubezpieczenia 
społeczne 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 
c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

                                                 
21

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
22

 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. 
23

 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), 
objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.  
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płatności podatków lub składek na 
ubezpieczenie społeczne jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

dokładne dane referencyjne dokumentacji):
 24 

[……][……][……] 

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI 

ZAWODOWYMI
25

 

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw 
wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład 
stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka 
różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.  

Informacje dotyczące ewentualnej 
niewypłacalności, konfliktu interesów lub 
wykroczeń zawodowych 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, 
naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa 
środowiska, prawa socjalnego i prawa 
pracy

26
? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu wykazania swojej rzetelności pomimo 
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia 
(„samooczyszczenie”)? 
[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca znajduje się w jednej z 
następujących sytuacji: 
a) zbankrutował; lub 
b) prowadzone jest wobec niego 
postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; 
lub 
c) zawarł układ z wierzycielami; lub 
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 
w krajowych przepisach ustawowych i 
wykonawczych

27
; lub 

e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; 
lub 
f) jego działalność gospodarcza jest 
zawieszona? 
Jeżeli tak: 

– Proszę podać szczegółowe 
informacje: 

– Proszę podać powody, które pomimo 
powyższej sytuacji umożliwiają 
realizację zamówienia, z 
uwzględnieniem mających 
zastosowanie przepisów krajowych i 
środków dotyczących kontynuowania 
działalności gospodarczej

28
. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– [……] 

– [……] 
 
 
 
 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

                                                 
24

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
25

 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 
26

 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 
27

 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 
28

 Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. 
a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy 
wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie. 
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formie elektronicznej, proszę wskazać: 

Czy wykonawca jest winien poważnego 
wykroczenia zawodowego

29
?  

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe 
informacje na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 [……] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami 
porozumienia mające na celu zakłócenie 
konkurencji? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe 
informacje na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie 
interesów

30
 spowodowanym jego udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe 
informacje na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane 
z wykonawcą doradzał(-o) instytucji 
zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu 
bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) 
w przygotowanie postępowania o udzielenie 
zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe 
informacje na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
[…] 

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w 
której wcześniejsza umowa w sprawie 
zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa 
z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza 
umowa w sprawie koncesji została rozwiązana 
przed czasem, lub w której nałożone zostało 
odszkodowanie bądź inne porównywalne 
sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe 
informacje na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca może potwierdzić, że: 
nie jest winny poważnego wprowadzenia w 
błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych 
do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub 
do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; 
b) nie zataił tych informacji; 
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić 
dokumenty potwierdzające wymagane przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający; oraz 
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny 
sposób wpłynąć na proces podejmowania 
decyzji przez instytucję zamawiającą lub 

[] Tak [] Nie 

                                                 
29

 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia. 
30

 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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podmiot zamawiający, pozyskać informacje 
poufne, które mogą dać mu nienależną 
przewagę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, lub wskutek zaniedbania 
przedstawić wprowadzające w błąd informacje, 
które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w 
sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia 
zamówienia? 

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA 

CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO 

Podstawy wykluczenia o charakterze 
wyłącznie krajowym 

Odpowiedź: 

Czy mają zastosowanie podstawy 
wykluczenia o charakterze wyłącznie 
krajowym określone w stosownym ogłoszeniu 
lub w dokumentach zamówienia? 
Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest 
dostępna w formie elektronicznej, proszę 
wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]

31
 

W przypadku gdy ma zastosowanie 
którakolwiek z podstaw wykluczenia o 
charakterze wyłącznie krajowym, czy 
wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia?  
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:  

[] Tak [] Nie 
 
 
[……] 

                                                 
31

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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Część IV: Kryteria kwalifikacji 

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca 
oświadcza, że: 

: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI 

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o 

których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w 
części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV: 

Spełnienie wszystkich wymaganych 
kryteriów kwalifikacji 

Odpowiedź 

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie 

A: KOMPETENCJE 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja 
zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w 
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Kompetencje Odpowiedź 

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze 
zawodowym lub handlowym prowadzonym w 
państwie członkowskim siedziby wykonawcy

32
: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

2) W odniesieniu do zamówień publicznych 
na usługi: 
Czy konieczne jest posiadanie określonego 
zezwolenia lub bycie członkiem określonej 
organizacji, aby mieć możliwość świadczenia 
usługi, o której mowa, w państwie siedziby 
wykonawcy?  
 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie 
lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy 
wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja 
zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w 
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź: 

1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu 
określonej liczby lat obrotowych wymaganej w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia jest następujący: 
i/lub 
1b) Jego średni roczny obrót w ciągu 
określonej liczby lat wymaganej w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia jest następujący

33
 (): 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] 
waluta 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

                                                 
32

 Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich 
mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. 
33

 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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formie elektronicznej, proszę wskazać: [……][……][……] 

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w 
obszarze działalności gospodarczej objętym 
zamówieniem i określonym w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w 
ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest 
następujący: 
i/lub 
2b) Jego średni roczny obrót w 
przedmiotowym obszarze i w ciągu 
określonej liczby lat wymaganej w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia jest następujący

34
: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] 
waluta 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

3) W przypadku gdy informacje dotyczące 
obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są 
dostępne za cały wymagany okres, proszę 
podać datę założenia przedsiębiorstwa 
wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez 
wykonawcę: 

[……] 

4) W odniesieniu do wskaźników 
finansowych

35
 określonych w stosownym 

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia 
wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) 
wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) 
jest (są) następująca(-e): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek 
X do Y

36
 – oraz wartość): 

[……], [……]
37

 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka 
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na 
następującą kwotę: 
Jeżeli te informacje są dostępne w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] […] waluta 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

6) W odniesieniu do innych ewentualnych 
wymogów ekonomicznych lub finansowych, 
które mogły zostać określone w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, 
wykonawca oświadcza, że 
Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła 
zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub 
w dokumentach zamówienia, jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja 
zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w 
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Zdolność techniczna i zawodowa Odpowiedź: 

1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień 
publicznych na roboty budowlane: 
W okresie odniesienia

38
 wykonawca wykonał 

następujące roboty budowlane określonego 

Liczba lat (okres ten został wskazany w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): […] 
Roboty budowlane: [……] 

                                                 
34

 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
35

 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
36

 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
37

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
38

 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat. 
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rodzaju:  
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
zadowalającego wykonania i rezultatu w 
odniesieniu do najważniejszych robót 
budowlanych jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień 
publicznych na dostawy i zamówień 
publicznych na usługi: 
W okresie odniesienia

39
 wykonawca 

zrealizował następujące główne dostawy 
określonego rodzaju lub wyświadczył 
następujące główne usługi określonego 
rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę 
podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno 
publicznych, jak i prywatnych

40
: 

 
Liczba lat (okres ten został wskazany w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): […] 

Opis Kwoty Daty Odbiorcy 

    
 

2) Może skorzystać z usług następujących 
pracowników technicznych lub służb 
technicznych

41
, w szczególności tych 

odpowiedzialnych za kontrolę jakości: 
W przypadku zamówień publicznych na roboty 
budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić 
do następujących pracowników technicznych 
lub służb technicznych o wykonanie robót: 

[……] 
 
 
[……] 

3) Korzysta z następujących urządzeń 
technicznych oraz środków w celu 
zapewnienia jakości, a jego zaplecze 
naukowo-badawcze jest następujące:  

[……] 

4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł 
stosować następujące systemy zarządzania 
łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha 
dostaw: 

[……] 

5) W odniesieniu do produktów lub usług o 
złożonym charakterze, które mają zostać 
dostarczone, lub – wyjątkowo – w 
odniesieniu do produktów lub usług o 
szczególnym przeznaczeniu: 
Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie 
kontroli

42
 swoich zdolności produkcyjnych 

lub zdolności technicznych, a w razie 
konieczności także dostępnych mu środków 
naukowych i badawczych, jak również 
środków kontroli jakości? 

 
 
 
[] Tak [] Nie 

6) Następującym wykształceniem i 
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: 
a) sam usługodawca lub wykonawca: 
lub (w zależności od wymogów określonych w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): 
b) jego kadra kierownicza: 

 
 
a) [……] 
 
 
 
b) [……] 

7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca 
będzie mógł stosować następujące środki 

[……] 

                                                 
39

 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad trzech lat. 
40

 Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów 
publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. 
41

 W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa 
danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić 
odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 
42

 Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej 
imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. 
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zarządzania środowiskowego: 

8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia 
u wykonawcy oraz liczebność kadry 
kierowniczej w ostatnich trzech latach są 
następujące 

Rok, średnie roczne zatrudnienie: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 
Rok, liczebność kadry kierowniczej: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 

9) Będzie dysponował następującymi 
narzędziami, wyposażeniem zakładu i 
urządzeniami technicznymi na potrzeby 
realizacji zamówienia: 

[……] 

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić 
podwykonawcom

43
 następującą część 

(procentową) zamówienia: 

[……] 

11) W odniesieniu do zamówień publicznych 
na dostawy: 
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy 
lub fotografie produktów, które mają być 
dostarczone i którym nie musi towarzyszyć 
świadectwo autentyczności. 
Wykonawca oświadcza ponadto, że w 
stosownych przypadkach przedstawi 
wymagane świadectwa autentyczności. 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

12) W odniesieniu do zamówień publicznych 
na dostawy: 
Czy wykonawca może przedstawić wymagane 
zaświadczenia sporządzone przez urzędowe 
instytuty lub agencje kontroli jakości o 
uznanych kompetencjach, potwierdzające 
zgodność produktów poprzez wyraźne 
odniesienie do specyfikacji technicznych lub 
norm, które zostały określone w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i 
wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą 
zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja 
zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm 
zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o 
których mowa w ogłoszeniu. 

Systemy zapewniania jakości i normy 
zarządzania środowiskowego 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymaganych norm zapewniania 

[] Tak [] Nie 
 
 
 

                                                 
43

 Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz 
polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski 
dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). 
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jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu 
zapewniania jakości mogą zostać 
przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymogów określonych systemów 
lub norm zarządzania środowiskowego? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 
jakie inne środki dowodowe dotyczące 
systemów lub norm zarządzania 
środowiskowego mogą zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 
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Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja 
zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria 
lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy 
zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą 
towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie 
dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu 
lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu 
konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego: 

Wykonawca oświadcza, że: 

Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź: 

W następujący sposób spełnia obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby 
kandydatów: 
W przypadku gdy wymagane są określone 
zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w 
formie dokumentów, proszę wskazać dla 
każdego z nich, czy wykonawca posiada 
wymagane dokumenty: 
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów 
dowodów w formie dokumentów są dostępne w 
postaci elektronicznej

44
, proszę wskazać dla 

każdego z nich: 

[….] 
 
 
 
[] Tak [] Nie

45
 

 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]

46
 

Część VI: Oświadczenia końcowe 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są 
dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
poważnego wprowadzenia w błąd. 
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, 
przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem 
przypadków, w których: 
a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich 
dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w 
dowolnym państwie członkowskim

47
, lub  

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.
48

, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już 
posiada odpowiednią dokumentację. 
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub 
podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów 
potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), 
których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby 
[określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].  

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……] 

 

 

                                                 
44

 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
45

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
46

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
47

 Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub 
organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę 
czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.  
48

 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 
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Załącznik nr 3 
 
 

Zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w realizacji zamówienia  
 

Ja……………………………………………………*, w imieniu ……………………………..** zobowiązuję się do  

oddania …………………………….***    do dyspozycji zasobów dotyczących potencjału technicznego 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 dostępnych 
wykonawcy 
zasobów innego 
podmiotu, 
 

Sposób 
wykorzystania 
zasobów innego 
podmiotu, przez 
wykonawcę, przy 
wykonywaniu 
zamówienia 
publicznego 
 

Zakres i okres 
udziału innego 
podmiotu przy 
wykonywaniu 
zamówienia; 
 

Czy podmiot, na 
zdolnościach  
którego 
wykonawca polega 
w odniesieniu do 
warunków udziału 
w postępowaniu 
dotyczących 
potencjału 
technicznego 
zrealizuje usługi, 
których wskazane 
zdolności dotyczą? 
 

1  
 
 
 
 

    TAK/NIE 

 
 
* - podać imię i nazwisko osoby składającej zobowiązanie 
** - podać nazwę podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby  
*** -  podać nazwę Wykonawcy, któremu udostępnia się zasoby 

 
 
.................... dnia....................2020r.                                                           ……………………………………………………….  

                                                                                                 podpis osoby składającej zobowiązanie  
 
 

Uwaga: Jeśli osoba wypełniająca załącznik nr 3 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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Zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca w terminie 3 dni od 
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, 
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie (zgodne z załącznikiem nr 3) o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ustawie o ochronie 
konkurencji i konsumentów  (t. j. Dz. U. 2019.369). Aby było skuteczne należy je złożyć dopiero 
po otwarciu ofert (art. 24 ust. 11 ustawy PZP). 
 

NIE DOŁĄCZAĆ DO OFERTY!!! 
 

Załącznik nr 3A 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 24 UST.11 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA – art. 24 ust.1 pkt 23 

 
 

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................. 
 

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................. 
 

Numer telefonu: ………………….… Numer fax: …............................. e-mail:……………..……… 
  
Regon: ………………………………………     NIP: .................................................. 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 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 , oświadczam, co następuje:  
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 23 
ustawy Pzp.  
 

.................... dnia..................2019r.                                                    ………………………………………………… 
                                                                                                     podpis Wykonawcy  

 

Oświadczam, że przynależę/nie przynależę (odpowiednie skreślić) z Wykonawcą 
…………………………….. do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ustawie o ochronie 
konkurencji i konsumentów  (t. j. Dz. U. z 2019.369).  
 

(Wypełnić, jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej z innym Wykonawcą i przedkłada 

odpowiednie dowody) Przedstawiam niżej opisane dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 
…………………………………. 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  
                                                     
.................... dnia...................2020r.                                                     ………………………………………………… 

                                                                                                     podpis Wykonawcy  
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Załącznik nr 3B 

 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA – art. 24 ust.1 pkt 15, 21, 

22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 
 
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................. 
 

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................. 
 

Numer telefonu: ………………….… Numer fax: …............................. e-mail:……………..……… 
  
Regon: ………………………………………     NIP: .................................................. 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 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 , oświadczam, co następuje:  
Oświadczam, że:  

1) Wydano/nie wydano  (odpowiednie skreślić) wobec mnie prawomocny wyrok lub ostateczną 

decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne* 

* w przypadku wydania takiego wyroku/decyzji Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

2) Orzeczono/nie orzeczono (odpowiednie skreślić)  wobec mnie tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

3) Zalegam/nie zalegam (odpowiednie skreślić) z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 

których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. 

2019.1170); 
 

.................... dnia.......................2020 r.                                                   ………………………………………………… 
                                                                                                                podpis Wykonawcy 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać 

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie 

zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

.................... dnia...........................2020 r.                                                   ………………………………………… 
                                                                                                     podpis Wykonawcy  

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.                                                    
 

.................... dnia......................2020r.                                                   …………………………………………………… 
                                                                                                                podpis Wykonawcy 
 

https://sip.lex.pl/#/document/16793992?cm=DOCUMENT
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Załącznik nr 4 

 

 

Umowa nr ………/…… / 2020 
 
zawarta w dniu ……….…..2020r. 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 22 412 700 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, 
adres………………………, adres poczty elektronicznej…………………………………….NIP………, 
REGON....................,  
lub 
……………..z siedzibą ……….,adres……………., adres poczty 
elektronicznej……………………wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 
………………………….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 ..................2020r. postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie……………………………., zgodnie z ustawą z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) i 
dokonanego przez Zamawiającego  w dniu …………….   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 grudnia 2012r. 
(t.jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 701 z późn. zm.)  

2. Prowadzący Instalację – oznacza podmiot prowadzący instalację do 
przetwarzania odpadów we wskazanym w §1 ust.1  procesie odzysku to jest 



 

 
OZP-K/11/2020/RDF  

Strona 61 z 98 
 

firmę …………………….49, która dokonana ostatecznego odzysku Odpadów w  
swoim zakładzie w …………………………….50 

3. Instalacja - zakład Prowadzącego Instalację w………….…….51, w którym 
dokonany zostaje proces ostatecznego (tj. do jego zakończenia ) odzysk  
Odpadów w procesie R…. w rozumieniu Ustawy o odpadach. 

4. Przewoźnik – oznacza firmę odbierającą  Odpady  od Zamawiającego w 
imieniu  i na rachunek Wykonawcy i transportującą je do  Instalacji 
Prowadzącego Instalację,  

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 
oraz przepisów do niej wykonawczych.  

6. Dni robocze – poniedziałek – piątek  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 
od pracy. 

 
I. PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 
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  Odpadów, odebranych przez Wykonawcę od 
Zamawiającego w  ilości łącznej nie większej niż  (Zostanie uzupełnione zgodnie z 
ofertą Wykonawcy) ………Mg (+/-) 10 Mg (różnice ilościowe mogą wynikać z 
warunków magazynowych oraz z zastosowanych rozwiązań technicznych i 
technologicznych systemu wagowego),  z zachowaniem warunku, że  wszystkie te 
Odpady zostaną poddane wyłącznie  odzyskowi - wyłącznie w procesie R….  
(Zostanie uzupełnione zgodnie z ofertą Wykonawcy) zgodnie z określeniem 
oznaczenia tego procesu w Ustawie o odpadach  - przy czym przez „poddanie 
procesowi odzysku” rozumie się rozpoczęcie i zakończenie tego procesu, a 
Wykonawca zobowiązuje się wyżej opisane warunki bezwzględnie spełnić dla 
każdej partii  Odpadów  odebranej od Zamawiającego na podstawie niniejszej 
umowy.  

2. Niniejsza umowa określa zasady i warunki dokonywania przez Wykonawcę  
odzysku wszystkich Odpadów, które  zostały przez niego odebrane od 
Zamawiającego  w okresie czasu opisanym w §6 lub do czasu 
rozwiązania/wygaśnięcia   niniejszej umowy tj. jej postanowienia mają 
zastosowanie wprost do odzysku każdej partii [części] Odpadów, przekazanych 
mu przez Zamawiającego  na podstawie niniejszej umowy.  

3. 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 odzysku lub unieszkodliwienia.  

4. W sytuacji skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia opisanego w ust.3 
powyżej tj. zawarcia przez niego z podmiotem innym  niż Wykonawca umowy  
obejmującej odzysk Odpadów lub umowy dotyczącej przekazania tych Odpadów 
w celu ich zagospodarowania, Wykonawcy nie przysługują względem 

                                                 
49

 Fragment zostanie uzupełniony zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
50

 Fragment zostanie uzupełniony zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
51

 Fragment zostanie uzupełniony zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
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Zamawiającego żadne roszczenia na przykład o wykonanie niniejszej umowy, o 
odszkodowanie, o zapłatę,  których podpisując niniejszą umowę się zrzeka.  

5. 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 
prowadzonych u Zamawiającego procesów technologicznych jakim poddawane są 
Odpady, Strony 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 brak możliwości zapewnienia ich magazynowania w 
sposób gwarantujący nie mieszanie się przekazywanych Odpadów z odpadami 
nabywanymi od innych podmiotów, brak możliwości zapewniania w przypadku 
każdego przekazania udziału przedstawiciela Zamawiającego w Instalacji 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 gwarancji oraz 
rękojmi za wady Odpadów.  
 

II. WYDANIE, ODBIÓR ODPADÓW 
§3 

1. Wykonawca będzie odbierał Odpady od Zamawiającego na podstawie zamówień 
jednostkowych Zamawiającego  dokonywanych na podstawie niniejszej umowy  z 
terenu  prowadzonego przez Zamawiającego zakładu zagospodarowania 
odpadów  w Łężycach, Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. 
Wejherowo. 

2. Przekazanie i odbiór Odpadów następować będzie wyłącznie na podstawie i 
zgodnie z pisemnymi [forma pod rygorem nieważności] zamówieniami 
jednostkowymi Zamawiającego kierowanymi do Wykonawcy i doręczanymi mu 
faksem na adresy wskazane w §12 lub  doręczanymi mu pocztą elektroniczną na 
adres wskazany w §12  określającymi ilość Odpadów oraz termin, w którym 
Zamawiający oczekuje ich odbioru. 

3. Z uwzględnieniem postanowienia ust. 2 powyżej, Zamawiający będzie składał 
zamówienia jednostkowe, gdy zgromadzona przez niego ilość Odpadów, która ma 
być  odebrana w jednym dniu będzie wynosiła minimum ……….. Mg. (Zostanie 
uzupełnione zgodnie z ofertą Wykonawcy) 

4. Z zachowaniem postanowień §5 ust. 3  - 6 niniejszej  umowy, Wykonawca dokona 
odbioru Odpadów z terenu opisanego w ust.1 powyżej, transportem 
zorganizowanym przez siebie, na swój koszt oraz ryzyko w godzinach pracy 
zakładu Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku [z wyłączeniem  dni 
ustawowo wolnych od pracy]  w godzinach 07:00 -14:00. 
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5. Przekazanie Odpadów  jest dokonane z chwilą, gdy w celu ich dostarczenia do 
miejsca przeznaczenia tj.  do Instalacji [miejsce wykonania usługi w rozumieniu 
ustawy o podatku VAT] -  Zamawiający wydał je  w swoim zakładzie Wykonawcy 
(jego Przewoźnikowi). 

6. Nie odebranie przez Wykonawcę Odpadów objętych danym zamówieniem 
jednostkowym 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 Odpadów będących przedmiotem niewykonanego 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. 

7. Odbierane przez Wykonawcę Odpady - przedmiot zamówienia - będą ważone 
przez Zamawiającego na terenie wskazanym w ust.1 powyżej po  ich załadowaniu 
na każdy pojazd Przewoźnika, na wadze samochodowej z dokładnością do 40 kg. 
Dla określenia wagi odbieranych Odpadów, pojazd Wykonawcy musi być zważony 
w ten sam sposób  także przed załadowaniem Odpadów. Po zważeniu pojazdu 
załadowanego Odpadami, Zamawiający wystawiać będzie dowód ważenia. Nadto, 
Zamawiający wystawi   dokument wydania z magazynu. 

 
III. ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO  

§4 
1. Zamawiający nie będzie dokonywał opakowania przekazywanych Wykonawcy 

Odpadów tj. będą one załadowane na pojazdy Wykonawcy luzem. 
 
Lub  
  Odpady przekazywane  będą Wykonawcy w następujący sposób: 
- odpad zostanie sprasowany i zbelowany 
- do zbelowania zostanie użyty stalowy drut 
- wymiary pojedynczej beli to ok. 750x1100x1000 mm. 
 
Lub  
odpady zagęszczone, uformowane w bele 
- bele owinięte siatką i folią z polietylenu 
- szacunkowa objętość pojedynczej beli 1÷1,5 m3 
- dopuszcza się oznakowanie odpadu – m.in. poprzez umieszczenie na folii 
opakowaniowej logo Zamawiającego, nadruku informacyjnego. 

 
Uwaga! Wzór umowy zostanie odpowiednio dostosowany do zapisów SIWZ oraz 
złożonej oferty.  
 

2. Zamawiający  będzie doręczał Wykonawcy zamówienia jednostkowe opisane w §3  
w sposób opisany w  §3  ust.2  w dni robocze (poniedziałek – piątek z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godz. od 8:00 do 15:00.  

3. Zamawiający dokona załadunku odbieranych Odpadów własnym sprzętem oraz 
zważy każdy pojazd Wykonawcy/Przewoźnika przed załadunkiem oraz po 
załadowaniu na niego Odpadów na terenie wskazanym w  §3 ust.1 zgodnie z 
postanowieniem  §3 ust.7.   
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4. Zamawiający zobowiązany jest sporządzać Kartę Przekazania Odpadów [KPO] dla 
każdej partii Odpadów odbieranej z jego zakładu przez transport Wykonawcy. 
Karty te będą wystawiane w formie i będą zawierały informacje  zgodne z Ustawą o 
odpadach.  

5. Masa [waga] Odpadów  wynikająca z Kart Przekazania Odpadów  jest masą wiążącą 
dla  ustalenia zakresu (ilości)  wykonanej usługi i dokonania rozliczenia między 
Stronami z tego tytułu tj. Zamawiający dokona zapłaty za ilość tj.  masę  Odpadów 
wskazaną w Kartach Przekazania Odpadów sporządzonych  w danym okresie 
rozliczeniowym opisanym w § 8 ust.1  tj.  nie więcej niż  za sumę mas Odpadów 
wynikających  z  tych kart. 

 
IV. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

§5 
1. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o 

szczegółowym  terminie planowanego odbioru Odpadów objętych zamówieniem 
jednostkowym  Zamawiającego opisanym w § 3 i 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 faksem na adresy wskazane w §12 lub pocztą elektroniczną na 
adres wskazany w §12. w dni robocze (poniedziałek – piątek z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy), w godz. od 8:00 do 15:00. Wykonawca 
zobowiązany jest w każdym przypadku potwierdzić otrzymanie zamówienia 
pocztą elektroniczną, na adres: na adres wskazany w §12 nie później niż w ciągu 
dwudziestu czterech godzin od doręczenia mu zamówienia jednostkowego 
Zamawiającego.  

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. 

 pojazd musi posiadać możliwość załadunku ‘od góry’, 52 
5. Wykonawca ( jego personel i podmioty, których pracą posługuje się wykonując 

umowę) w czasie wykonywania umowy na terenie zakładu Zamawiającego  
zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującej u niego organizacji ruchu oraz 

                                                 
52

 Odpowiedni fragment zaznaczony kursywą zostanie umieszczony w umowie, w zależności od 
wybranego w par.4 ust.1 sposobu opakowania przekazywanych odpadów. 
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do poddania się zaleceniom jego personelu w tym zakresie oraz dotyczących 
prowadzenia załadunku jak również poleceniom personelu ochrony zakładu. 

6. Wykonawca oświadcza, iż każdy Przewoźnik wykonujący transport Odpadów 
w wykonaniu niniejszej umowy: 

 posiada wymagane prawem zezwolenia na prowadzenie działalności 
w zakresie transportu Odpadów tj. posiada z właściwego Urzędu 
Marszałkowskiego wpis do rejestru podmiotów wprowadzających 
produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, 

 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.   

7. Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się do tego, że Odpady przekazane będą 
tylko i wyłącznie Prowadzącemu Instalację posiadającemu wpis do Bazy Danych  
o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO) jak również 
decyzje na odzysk Odpadów w procesie opisanym w §1 ust.1 oraz zobowiązuje 
się, iż Odpady będą  przekazane tylko temu podmiotowi  i tylko wyłącznie w celu  
poddania ich odzyskowi w Instalacji  w procesie [rodzaj operacji] opisanym w §1 
ust.1  zgodnie ze znaczeniem tego procesu w Ustawie o odpadach. 

8. Z chwilą wydania w zakładzie Zamawiającego  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 ponosi odpowiedzialność za potwierdzanie przez Prowadzącego 
Instalację zgodnie z Ustawą o odpadach w każdej Karcie Przekazania Odpadów 
sporządzonej przez Zamawiającego, masy danej partii Odpadów. 

11. Wykonawca oświadcza, iż przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy 
Prowadzący Instalację będzie posiadał: 

a) Wpis do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce 
Odpadami (BDO) 
  jak również,  

b) ważne decyzje zezwalające mu na wykonanie w  Instalacji wskazanego w § 
1 ust.1 procesu odzysku  

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.  
12. W związku z wymaganiem zawartym w pkt III.7. opisu przedmiotu zamówienia , 

części SIWZ załącznika do umowy, Wykonawca zobowiązany jest na każde 
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wezwanie Zamawiającego, przedstawić mu w terminie nie późniejszym niż 7 dni 
od wezwania: 

 a)  aktualne oświadczenie, że osoby wykonujące prace, o których mowa w punkcie 
III.7. opisu przedmiotu zamówienia , części SIWZ załącznika do umowy są 
zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, podpisane przez 
osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy lub osobę pisemnie 
umocowaną przez Wykonawcę lub  

b)  poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego 
pracownika  - zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, wskazane w art. 143e ust. 
2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

13. Wykonawca oświadcza, iż przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy 
zapewni zgodność przetwarzania danych osobowych ze wszelkimi obecnymi oraz 
przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i 
prywatności. 

V. TERMINY 
§6 

1. Strony ustalają, że umowa obowiązuje od daty wskazanej  na jej wstępie jako 
dzień jej zawarcia.  

2. Umowę zawarto na czas określony tzn.  zamówienia jednostkowe oraz odbiory 
Odpadów z zakładu Zamawiającego będą  odbywały się w okresie czasu, w którym  
Wykonawcy  zostaną przekazane Odpady w ilości wskazanej w ofercie 
Wykonawcy to jest w  łącznej ilości ……….. Mg (+/-) …. Mg, jednakże nie dłużej niż 
w okresie: 
 …… miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy, 
 obowiązywania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, o którym mowa w §5 

ust. 11 umowy, 
w zależności od tego, które  z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze. 
 

Uwaga! Wzór umowy zostanie odpowiednio dostosowany do zapisów SIWZ oraz 
złożonej oferty.  
 

VI. WYNAGRODZENIE 
§ 7 

1. Stawka jednostkowa netto dla obliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
za wykonaną usługę odzysku Odpadów wynosi zgodnie z ofertą Wykonawcy: 
…………..…. zł (słownie: ………………………….. ) za 1 Mg Odpadów odebranych z 
zakładu Zamawiającego i przekazanych do Instalacji. 

2. Cena należna Wykonawcy za wykonaną usługę odzysku Odpadów, w okresach 
rozliczeniowych wymienionych w § 8 ust.1, obliczana będzie jako iloczyn stawki 
jednostkowej wskazanej powyżej w ust.1 oraz ilości Odpadów tj. ich masy 
wynikającej z kart przekazania odpadów (KPO) opisanych § 4 ust.4 
sporządzonych przez Zamawiającego i potwierdzonych w Instalacji przez 
Prowadzącego Instalację w danym okresie rozliczeniowym. 

3. 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. 

4. Wartości wskazane w ust. 1 obejmują wszelkie koszty związane z wykonaniem 
niniejszej umowy, w tym wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z jej 
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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. 

5. Strony niniejszym postanawiają, iż łączne wynagrodzenie za wykonanie 
przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty …………..      netto.53 

 
VII. WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 8 
1. Zamawiający będzie uiszczał cenę należną Wykonawcy za wykonanie umowy po 

wykonaniu usługi ( z dołu)  w  następujących  okresach rozliczeniowych :  
a) od 1 do 15 (włącznie z tymi dniami)  każdego miesiąca kalendarzowego; 
b) od 16 do ostatniego dnia  (włącznie z tymi dniami) każdego miesiąca 

kalendarzowego. 
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w złotych polskich i wszelkie rozliczenia 

dotyczące /wynikające z umowy będą dokonywane w tej walucie. 
3. Zapłata następować będzie w terminie do 30 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu faktury Wykonawcy wystawionej prawidłowo i zgodnie z 
postanowieniami umowy. 

4. Zapłata następować będzie przelewem na rachunek Wykonawcy nr:   
………………………………..54 

5. Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany w ust. 4 będzie przez okres 
obowiązywania i wykonywania umowy rachunkiem rozliczeniowym zawartym w 
wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej, zgodnie z art. 96 b ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 
marca 2004 r. W sytuacji, gdy w dniu dokonywania przez Zamawiającego zlecenia 
przelewu z tytułu umowy, rachunek Wykonawcy zawarty w wykazie podmiotów 
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z art. 96 b 
ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. jest inny niż 
wskazany w  zdaniu pierwszym Zamawiający dokona zapłaty na rachunek 
zawarty w tym wykazie bez konieczności dokonywania zmiany umowy a zapłata 
przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy zawarty w tym wykazie w dniu 
dokonania polecenia przelewu stanowi wykonanie przez niego umowy w tej 
części i zwalnia go z długu w tej części a Wykonawcy nie przysługują wobec 
Zamawiającego żadne roszczenia z tego tytułu np. o dokonanie zapłaty, o 
odszkodowanie, o wykonanie umowy, których podpisując niniejszą umowę się 
zrzeka.  

6. W treści faktury Wykonawca zobowiązany jest do wskazania okresu 
rozliczeniowego tj. jego podanie daty początkowej i końcowej, za który jest ona 
wystawiana.  

7. Datą zapłaty jest  data nadania polecenia  zapłaty z rachunku bankowego 
Zamawiającego.  

8. Zamawiający stosować będzie metodę podzielonej płatności w rozumieniu ustawy 
o podatku od towarów i usług (VAT). 

9. Strony postanawiają, iż faktura wystawiona niezgodnie z postanowieniami 
umowy np. niezgodna z danymi zawartymi w Kartach Przekazania Odpadów 
sporządzonych przez Zamawiającego  w danym okresie rozliczeniowym , 

                                                 
53 Z uwzględnieniem stawki wynikającej z oferty Wykonawcy. 
54 Wskazany przez Wykonawcę. 
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zawierająca błędy w zakresie danych określonych w niniejszym uregulowaniu lub 
niezawierająca danych określonych w niniejszym uregulowaniu, jak również 
faktura zawierająca błędy dotyczące jakiejkolwiek pozycji przewidzianej 
przepisami prawa lub niezawierająca wszystkich danych wymaganych przepisami 
prawa może zostać zwrócona Wykonawcy bez księgowania przez Zamawiającego. 
Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku zwrotu faktury przez 
Zamawiającego, dniem otrzymania faktury przez Zamawiającego jest dzień 
otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej prawidłowo. Prawidłowe 
wystawienie faktury może nastąpić również poprzez wystawienie faktury 
korygującej i w takich przypadkach dniem otrzymania faktury przez 
Zamawiającego jest dzień otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury korygującej wraz z fakturą pierwotnie wystawioną 
(korygowaną). 

10. W przypadkach przewidzianych w ust. 9 powyżej, Zamawiający nie będzie 
zobowiązany do dokonania płatności objętej fakturą do momentu otrzymania od 
Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury, a Wykonawca nie będzie miał 
prawa naliczania odsetek za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia. 

11. W przypadku wystąpienia rozbieżności, sprzeczności, niespójności w Kartach 
Przekazania Odpadów  sporządzonych przez Zamawiającego w danym okresie 
rozliczeniowym i w fakturze Wykonawcy za ten okres , Wykonawca uprawniony 
jest wyłącznie do zapłaty za ilość Odpadów  znajdującą potwierdzenie w  Kartach 
Przekazania Odpadów    potwierdzonych w danym okresie rozliczeniowym przez 
Prowadzącego Instalację jako przyjętych do Instalacji.  

12. Fakturowanie pomiędzy Stronami obowiązuje wyłącznie w formie papierowej lub 
elektronicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o 
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018, poz. 
2191).  

 
VIII. KARY UMOWNE  

§ 9 
1. W następujących sytuacjach Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kar 

umownych: 
a) W przypadku nie odebrania przez Wykonawcę Odpadów w ilości i terminie 

wskazanym w zamówieniu jednostkowym Zamawiającego, 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 10,00 zł [dziesięciu 00/100 zł] za 
jedną tonę Odpadów objętych takim, niewykonanym zamówieniem 
jednostkowym. 

b) W sytuacji nie wykonania lub nienależytego wykonania obowiązku 
opisanego w §5 ust. 10  tj. braku potwierdzenia przez Prowadzącego 
Instalację w KPO, którą sporządził Zamawiający przyjęcia Odpadów do 
Instalacji w terminie wynikającym z przepisów prawa  lub nie 
potwierdzenia w KPO ich masy w sporządzanej przez niego KPO , 
Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej obliczonej jako 
iloczyn masy Odpadów, którą  objęta była  KPO  i  które powinny zostać 
przekazane do Instalacji  lub, która miała być  potwierdzona w KPO w 
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Instalacji przez Prowadzącego Instalację oraz stawki  wymienionej w   § 7 
ust.1/Mg.  

c) W sytuacji nie wykonania przez Wykonawcę obowiązku opisanego §5 ust. 7 
w wysokości  50.000,00 zł [pięćdziesięciu tysięcy 00/100 złotych] za każdy 
przypadek lub w sytuacji naruszenia dyspozycji §16 ust.1 w wysokości 
3 000,00 zł (trzech tysięcy 00/100 zł) za każdy przypadek,.  

d) W sytuacji nie wykonania przez Wykonawcę obowiązku opisanego §5 ust. 
11  w terminie w nim zakreślonym , w wysokości 500,00 zł [pięciuset 
00/100 złotych] za każdy  dzień  niewykonania obowiązku po upływie 
terminu tam zakreślonego dla wykonania żądania Zamawiającego.  

e) nie wykonania przez Wykonawcę obowiązku opisanego w §16 ust.2 w 
3 000,00zł [trzech tysięcy 00/100 złotych]  za każdy przypadek.  

f) 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 

g) nie wykonania przez Wykonawcę obowiązku opisanego §17 ust.3, w 
wysokości tam podanej.  

h) W przypadku rozwiązania umowy 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.   

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania 
przewyższającego zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych. 

3. Zapłata kar umownych/odszkodowania nastąpi w terminie nie późniejszym 
niż 14 dni od doręczenia noty obciążającej. 

 
 

IX. ROZWIĄZANIE UMOWY  
§ 10 

1. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem obu Stron.  
2. Stronom przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania umowy za 

wypowiedzeniem wynoszącym 1 miesiąc, między innymi w przypadku, gdy druga 
strona nie wykonuje lub wykonuje nienależycie swoje zobowiązania umowne lub 
wystąpiła którakolwiek z przesłanek wymienionych w ust. 3. [ tzw. ważna 
przyczyna]. 

3. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego po upływie 7-mio dniowego  
okresu wypowiedzenia w  następujących przypadkach będących tzw. ważnymi 
przyczynami: 
a) utraty ważności, uchylenia, stwierdzenia nieważności decyzji opisanych w § 5 

ust. 11 umowy; 
b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa dot. możliwości 

zagospodarowania Odpadów; 
c) w przypadku nie wykonania zobowiązania opisanego w § 5 ust. 10 o więcej niż 

1 dzień od daty odebrania danej partii Odpadów od Zamawiającego; 
d) nie wykonania przez Wykonawcę któregokolwiek ze zobowiązań opisanych w 

§11 lub §16; 
e) w sytuacji zmiany zapotrzebowania Zamawiającego na 

odzysk/unieszkodliwienie Odpadów; 
f) w sytuacji obniżenia ceny za odzysk w procesie wskazanym w   §1 ust.1 w 

stosunku do stawki zaoferowanej przez Wykonawcę i nie dokonania zmiany 
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niniejszej umowy poprzez obniżenie tej ceny w terminie 30 dni od wniosku 
Zamawiającego; 

g) w przypadku wystąpienia jednej z przesłanek wymienionych w prawie 
zamówień publicznych jako przesłanki rozwiązania umowy w zamówieniach 
publicznych.  

4. Rozwiązanie umowy, w każdym przypadku, wymaga zachowania formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.  

5. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 
wyłącznie za tę część przedmiotu umowy, który faktycznie w zakresie odzysku 
Odpadów został przez niego i zgodnie z jej postanowieniami wykonany do dnia 
rozwiązania bez prawa Wykonawcy do zapłaty np. odszkodowania z tytułu 
rozwiązania umowy, których podpisując umowę Wykonawca się zrzeka. 

6.  Skuteczność odstąpienia od umowy przez Wykonawcę warunkowana jest zapłatą 
odstępnego w wysokości 10 % kwoty wskazanej w § 7 ust.5.   

 
XI. PRZENOSZENIE PRAW Z UMOWY 

§11 
1. 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. Umowy takie są bezkuteczne 
względem Zamawiającego.  

2. 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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3. 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.  

4. 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.  

5. 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. 

6. 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. 

7. 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.   

8. Listę osób reprezentujących podwykonawców oraz numery telefonów  
i faksów, Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie tj. nie później niż 
2 dni od zawarcia umowy z podwykonawcami. 

9. 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 
1. 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  albo pocztą elektroniczną  
na adres Strony określony poniżej:  

 
Dla  Zamawiającego  
„EKO DOLINA” Sp. z o.o. 
Al. Parku Krajobrazowego 99 
84-207 Koleczkowo 
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Tel: +48 58 672 50 00 
Faks: +48 58 672 74 74 

e-mail: ………………………. 
 
Dla Wykonawcy 
…………………………………  
............................................... 
...........……………………..…. 
Faks:.................................... 

e-mail: ……………………... 
2. Strony postanawiają, że za doręczone uznaje się pismo: 

 przyjęte bezpośrednio - z dniem wskazanym jako dzień  odbioru w treści 
pisma , 

 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, 
 doręczone pocztą elektroniczną z dniem wysłania poczty  na adres podany 

przez Stronę adresata zgodnie z uregulowaniem niniejszego paragrafu. 
3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej 

zmianie  adresów, siedzib, firmy, osób reprezentujących, numerów telefonów,  
faksu. 

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. 

 
XIII.  Reprezentacja 

§13 
1. 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 ……………...……………. 

e-mail: ……………………... 
a ze strony Wykonawcy  uprawniona/ym do kontaktu w trakcie wykonywania 
umowy, w tym  dokonywania zawiadomień opisanych w §5 jest:  

………………………..…………… 
nr tel……………………………. 
nr fax ……………………………. 

e-mail: ……………………... 
2. 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.  

3. Czynności wyłączone z zakresu upoważnień osób wymienionych w ust.1 i ust.2 
mogą być wykonywane jedynie przez osoby uprawnione do reprezentacji Stron 
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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.  

4. Zmiana lub zastępstwo osób, o których mowa w ust.1/ust. 2 nie wymaga zmiany 
umowy i dokonywana jest w drodze pisemnego powiadomienia, 

5. 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 

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.  

 
XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§15  
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie: 
…………….. w kwocie brutto ……………….. 
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się w wysokości 2% ceny 

całkowitej brutto, za całkowite wykonanie niniejszej umowy 
3. 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. 

4. Zamawiający uzna zamówienie za należycie wykonane po wykonaniu ostatniego 
zamówienia jednostkowego tj. w momencie potwierdzenia przez Prowadzącego 
Instalację  na ostatniej KPO obejmującej Odpady przekazane Wykonawcy  na 
podstawie niniejszej umowy faktu ich przyjęcia do Instalacji.   

 
XVI. PODMIOTY TRZECIE   

§1655 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać umowę pracą podmiotów wskazanych w 

SIWZ w zakresie części przedmiotu umowy wskazanym w tym załączniku jako część 
realizowana przez te podmioty.   

                                                 
55 Paragraf zostanie zastosowany w umowie w sytuacji skorzystania przez Wykonawcę z podmiotu trzeciego. W 
tym przypadku paragraf ten otrzyma numer 16 i numeracja zastosowana w umowie zostanie dostosowana do 
wprowadzonej zmiany. 
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2. Nie  dopuszcza się zastąpienia podmiotów opisanych w ust. 1.  
3. 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.  

4. 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 
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  
d. Ustawie o odpadach. 

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. 
2019.1843)  i są one możliwe w zakresie:  

 zmiany sposobu opakowania Odpadów,  
 zmiany formy  wystawiania KPO  oraz/lub regulacji dotyczących 

przekazywania KPO oraz/lub ustalania wiążącej masy  Odpadów  dla 
potrzeb dokonania rozliczeń z tytułu umowy ale tylko i wyłącznie na 
skutek wejścia w życie mających zastosowanie do umowy zmian  
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przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących wystawiania kart 
przekazania odpadów i tylko w zakresie  niemożliwości stosowania  
zapisów obowiązującej umowy w zgodzie  z tymi nowymi uregulowaniami 
prawnymi ,  

 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. 

 Zmiany terminu obowiązywania umowy nie dłużej jednak niż do 12 m-cy 
w sytuacji, gdy ilość Odpadów wskazana w par.1 ust.1 nie została 
przekazana Wykonawcy w terminie wskazanym w par. 6 ust. 2 tired 1.  

 zmiany Instalacji i/lub Prowadzącego Instalację w sytuacji 
udowodnienia dokumentami, wystąpienia obiektywnej tj. niezależnej od 
woli Stron sytuacji w  Instalacji, która ze względów technicznych, 
technologicznych lub prawnych  uniemożliwia wykonywanie 
przedmiotu umowy, jednakże bez zmiany innych warunków umowy i z 
obowiązkiem przedstawienia Zamawiającemu  przed dokonaniem 
zmiany umowy w tym zakresie ważnej decyzji  na odzysk Odpadów w 
procesie wskazanym w §1 ust.1 w rozumieniu Ustawy o odpadach,  
wydanej  dla proponowanej, nowej  Instalacji. W szczególności zmiana 
to nie może  prowadzić do podwyższenia stawki opisanej w paragrafie 7 
ust.1  

 zmiany ceny polegającej na obniżeniu wskazanej w § 7 ust.1 stawki 
jednostkowej za odzysk  1 MG Odpadów, w przypadkach dokonania 
takich zmian u Wykonawcy przez podmioty uprawnione do tego 
zgodnie ze statutem lub przepisami prawa , 

 zmiany rachunku bankowego Wykonawcy w przypadku dokonania 
przez niego zmiany rachunku bankowego dla prowadzonego przez 
niego przedsiębiorstwa , pod warunkiem że nowy rachunek będzie 
zawarty w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej, zgodnie z art. 96 b ustawy o podatku od 
towarów i usług  z dnia 11 marca 2004r.   

 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.  

 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 



 

 
OZP-K/11/2020/RDF  

Strona 76 z 98 
 

 katastrofy żywiołowe, m.in. takie jak: trzęsienia ziemi, huragany, 
tajfuny lub długotrwałe ulewy, obfite opady śniegu, stany 
zagrożenia epidemią lub epidemii, 

 stany wyjątkowe. 
 inne zmiany wynikające z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych 

tj. art. 144 ust.1 pkt 2, ust.1 pkt 3, ust.1 pkt 4 lit. b i c, z zachowaniem 
warunków opisanych w uregulowaniu art. 144 ustawy.  

6. Zmiany muszą być wprowadzone z zachowaniem niżej opisanego trybu 
postępowania: 

e) Zaproponować zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, może 
Zamawiający lub Wykonawca.  

f) Przedkładana drugiej stronie propozycja zmian będzie obejmowała opis 
proponowanych zmian i informację w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną 
na realizację umowy. 

g) 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.  

h) W przypadku upływu terminu podanego w lit. c i nie uzyskania jednej z 
odpowiedzi tam opisanych, traktuje się iż propozycja wprowadzenia 
zmiany została odrzucona. 

7. Wykonawca zobowiązany jest i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie 
przepisów ustawy z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych oraz 
pozostałych powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony 
danych osobowych, a w szczególności za prawidłowe i zgodne z prawem 
przetwarzanie danych osobowych pracowników oraz wszystkich osób biorących 
udział w realizacji niniejszej umowy. 

8. Jeżeli nastąpi konieczność przetwarzania danych osobowych, Zamawiający 
będzie wymagał a Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć umowę powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, zgodnie ze wzorem przekazanym przez 
Zamawiającego.  

9. Wykonawca podpisując umowę oświadcza, iż zapoznał się z treścią klauzuli 
informacyjnej o przetwarzaniu przez Zamawiającego danych osobowych, która to 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

 
XVIII. ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

§18 
1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane w pierwszej 

kolejności przez Strony w drodze negocjacji prowadzonych bez zbędnej zwłoki i 
w dobrej wierze. 

2. 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.  
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3. 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…………………r. 
2. Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia numer 

…………………………….. 
3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 
 
                    ZAMAWIAJĄCY                                                           WYKONAWCA  
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Załącznik nr 4a 

Umowa nr ………/…… / 2020 
 
zawarta w dniu ……….…..2020r. 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 22 412 700 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, 
adres………………………, adres poczty elektronicznej…………………………………….NIP………, 
REGON....................,  
lub 
……………..z siedzibą ……….,adres……………., adres poczty elektronicznej……………………wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez ………………………….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 ..................2020r. postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie……………………………., zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) i dokonanego 
przez Zamawiającego  w dniu …………….   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. 
2019 poz. 701 z późn. zm.)  

3. Prowadzący Instalację – oznacza podmiot prowadzący instalację do 
przetwarzania odpadów we wskazanych w §1 ust.1 w procesach odzysku to 
jest firmę …………………….56, która dokonana ostatecznego odzysku Odpadów w  
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swoim zakładzie w …………………………….57 i który wskazany został w  
zezwoleniu na międzynarodowe  przemieszczanie Odpadów. 

4. Instalacja - zakład Prowadzącego Instalację w………….…….58, w którym 
dokonany zostaje proces ostatecznego (tj. do jego zakończenia ) odzysk  
Odpadów w procesie ……. w rozumieniu Rozporządzenia, która wskazana 
została w zezwoleniu na międzynarodowe przemieszczanie odpadów. 

5. Przewoźnik/Przewoźnicy – oznacza/ją firmę/y odbierającą/e Odpady  od 
Zamawiającego w imieniu  i na rachunek Wykonawcy i transportującą/e je do 
Instalacji, która/e wskazana/e została/y w zezwoleniu na międzynarodowe 
przemieszczanie Odpadów. 

6. 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. 

7. 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. 2006.190.1 z późn. zm.). 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.). 

8. 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,  zezwoleniu na międzynarodowe przemieszczanie 
Odpadów jak również  w SIWZ  oraz w ofercie Wykonawcy które stanowią 
załączniki do niniejszej umowy,  odzysk  Odpadów, odebranych przez 
Wykonawcę od Zamawiającego w  ilości łącznej nie większej niż ………Mg (+/-) 
10 Mg (różnice ilościowe mogą wynikać z warunków magazynowych oraz z 
zastosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych systemu wagowego),  
z zachowaniem warunku, że  wszystkie te Odpady zostaną poddane odzyskowi 
wyłącznie  przez Prowadzącego Instalację w Instalacji  i wyłącznie w procesie 
………. zgodnie z określeniem oznaczenia tego procesu w załączniku IA do 
Rozporządzenia i z zachowaniem  warunku, iż przez „poddanie procesowi 
odzysku” rozumie się rozpoczęcie i zakończenie tego procesu, a Wykonawca 
zobowiązuje się wyżej opisane warunki bezwzględnie  spełnić w przypadku 
każdej partii  Odpadów  dostarczonej przez Zamawiającego na podstawie 
niniejszej umowy.  

2. Niniejsza umowa określa zasady i warunki dokonywania przez Wykonawcę  
odzysku wszystkich Odpadów, które  zostały przez niego odebrane od 
Zamawiającego tj. jego Przewoźnika   w okresie czasu opisanym w §6 lub do 
czasu rozwiązania/wygaśnięcia niniejszej umowy tj. jej postanowienia mają 
zastosowanie wprost do odzysku każdej partii [części] Odpadów, 
przekazanych mu przez Zamawiającego  na podstawie niniejszej umowy.  
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3. 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 odzysku lub unieszkodliwienie.  

4. W sytuacji skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia opisanego w 
ust.3 powyżej tj. zawarcia przez niego z podmiotem innym  niż Wykonawca 
umowy  obejmującej unieszkodliwienie/odzysk Odpadów lub umowy 
dotyczącej 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.  

§ 2 
Zważywszy na szczególny przedmiot przekazania, jego obiektywne cechy wynikające z 
prowadzonych u Zamawiającego procesów technologicznych jakim poddawane są 
Odpady, Strony 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 brak możliwości zapewnienia ich magazynowania w 
sposób gwarantujący nie mieszanie się przekazywanych Odpadów z odpadami 
nabywanymi od innych podmiotów, brak możliwości zapewniania w przypadku 
każdego przekazania udziału przedstawiciela Zamawiającego w Instalacji w celu 
ustalenia występowania  zanieczyszczeń/ wtrąceń lub ich wielkości  oraz upływ czasu 
między  przeniesieniem posiadania Odpadów z Zamawiającego na Wykonawcę a jej 
dostarczenie do Instalacji  Strony zgodnie, wyłączają odpowiedzialność 
Zamawiającego z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady Odpadów.  

 
II. WYDANIE, ODBIÓR ODPADÓW 

1. Wykonawca będzie odbierał Odpady od Zamawiającego na podstawie zamówień 
jednostkowych Zamawiającego  dokonywanych na podstawie niniejszej umowy  z 
terenu  prowadzonego przez Zamawiającego zakładu zagospodarowania 
odpadów  w Łężycach, Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. 
Wejherowo. 

2. Przekazanie i odbiór Odpadów następować będzie wyłącznie na podstawie i 
zgodnie z pisemnymi [forma pod rygorem nieważności] zamówieniami 
jednostkowymi Zamawiającego kierowanymi do Wykonawcy doręczanymi mu 
faksem na adresy wskazane w §12 lub  doręczanymi mu pocztą elektroniczną na 
adres wskazany w §12 59 określającymi ilość Odpadów oraz termin, w którym 
Zamawiający oczekuje ich odbioru. 

3. Z uwzględnieniem postanowienia ust. 2 powyżej, Zamawiający będzie składał 
zamówienia jednostkowe, gdy zgromadzona przez niego ilość Odpadów, która ma 
być  odebrana w jednym dniu będzie wynosiła minimum ……….. Mg. (Zostanie 
uzupełnione zgodnie z ofertą Wykonawcy) 

4. Z zachowaniem postanowień §5 ust. 3  - 6 niniejszej  umowy, Wykonawca dokona 
odbioru Odpadów z terenu opisanego w ust.1 powyżej, transportem 
zorganizowanym przez siebie, na swój koszt oraz ryzyko w godzinach pracy 
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zakładu Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku [z wyłączeniem  dni 
ustawowo wolnych od pracy]  w godzinach 07:00 -14:00. 

5. Przekazanie  Odpadów  jest dokonane z chwilą, gdy w celu ich dostarczenia do 
miejsca przeznaczenia tj.  do Instalacji [miejsce wykonania usługi w rozumieniu 
ustawy o podatku VAT] -  Zamawiający wydał je  w swoim zakładzie Wykonawcy -  
Przewoźnikowi/Przewoźnikom. 

6. Nie odebranie przez Wykonawcę Odpadów objętych danym zamówieniem 
jednostkowym 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 Odpadów będących przedmiotem niewykonanego 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. 

7. Odbierane przez Wykonawcę Odpady - przedmiot zamówienia - będą ważone 
przez Zamawiającego na terenie wskazanym w ust.1 powyżej po  ich załadowaniu 
na każdy pojazd Przewoźnika, na wadze samochodowej z dokładnością do 40 kg. 
Dla określenia wagi odbieranych Odpadów, pojazd Wykonawcy musi być zważony  
w ten sam sposób także przed załadowaniem Odpadów. Po zważeniu pojazdu 
załadowanego Odpadami, Zamawiający wystawiać będzie dowód ważenia. Nadto, 
Zamawiający wystawi   dokument wydania z magazynu. 

 
III. ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO   

§ 4 

1. Zamawiający nie będzie dokonywał opakowania przekazywanych Wykonawcy 
Odpadów tj. będą one załadowane na pojazdy Wykonawcy luzem. 
 
Lub  
  Odpady przekazywane  będą Wykonawcy w następujący sposób: 
- odpad zostanie sprasowany i zbelowany 
- do zbelowania zostanie użyty stalowy drut 
- wymiary pojedynczej beli to ok. 750x1100x1000 mm. 
 
Lub  
odpady zagęszczone, uformowane w bele 
- bele owinięte siatką i folią z polietylenu 
- szacunkowa objętość pojedynczej beli 1÷1,5 m3 
- dopuszcza się oznakowanie odpadu – m.in. poprzez umieszczenie na folii 
opakowaniowej logo Zamawiającego, nadruku informacyjnego. 

 
Uwaga! Wzór umowy zostanie odpowiednio dostosowany do zapisów SIWZ oraz 
złożonej oferty.  
 

2. Zamawiający  będzie doręczał Wykonawcy zamówienia jednostkowe opisane w §3  
w sposób opisany w  §3  ust.2  w dni robocze (poniedziałek – piątek z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godz. od 8:00 do 15:00.  

3. Zamawiający dokona załadunku odbieranych Odpadów własnym sprzętem oraz 
zważy każdy pojazd Wykonawcy/Przewoźnika przed załadunkiem oraz po 
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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. Zamawiający dołączy do Odpadów wydawanych Przewoźnikowi w jego zakładzie - 
jako przemieszczanych w rozumieniu Rozporządzenia  - 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 wz, 
 dokument cmr 

Dokumenty te wydane zostaną kierowcy jednostki transportowej. 
6. Zamawiający przekaże Prowadzącemu Instalację,  kopię wydanego jednostce 

transportowej, dokumentu przesyłania Odpadu,  jako odpadu przemieszczanego w 
rozumieniu Rozporządzenia,  przynajmniej na 3 dni robocze  przed rozpoczęciem 
przemieszczania danej partii Odpadów.  

 

IV. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

§5 
1. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o 

szczegółowym  terminie planowanego odbioru Odpadów objętych zamówieniem 
jednostkowym  Zamawiającego opisanym w § 3 i 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 faksem na adresy wskazane w §12 lub pocztą elektroniczną na 
adres wskazany w §12.60 w dni robocze (poniedziałek – piątek z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy), w godz. od 8:00 do 15:00. Wykonawca 
zobowiązany jest w każdym przypadku potwierdzić otrzymanie zamówienia 
pocztą elektroniczną,  na adres wskazany w §12 nie później niż w ciągu 
dwudziestu czterech godzin od doręczenia mu zamówienia jednostkowego 
Zamawiającego.  

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 i 
wskazanych w zezwoleniu na międzynarodowe przemieszczanie Odpadów.   
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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 Przekazującego nie może przekraczać 18 
ton 

 odległości pomiędzy skrajnymi osiami pojedynczego pojazdu nie mogą 
przekraczać długości 16 metrów, a długość pojazdu nie przekroczy 18 
metrów 

 każdy pojazd musi mieć  możliwość załadunku Odpadów od góry61.  
 

Uwaga! Wzór umowy zostanie odpowiednio dostosowany do zapisów SIWZ oraz 
złożonej oferty.  

 
5. Wykonawca (jego personel i podmioty, których pracą posługuje się wykonując 

umowę) w czasie wykonywania umowy na terenie zakładu Zamawiającego  
zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującej u niego organizacji ruchu oraz 
do poddania się zaleceniom jego personelu w tym zakresie oraz dotyczących 
prowadzenia załadunku jak również poleceniom personelu ochrony zakładu. 

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  podanymi w zezwoleniu  
na międzynarodowe przemieszczanie Odpadów oraz 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 w zezwoleniu  na międzynarodowe przemieszczanie 
Odpadów 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 do Instalacji oraz zobowiązuje się, iż 
Odpady, będą  przekazane temu podmiotowi  wyłącznie w celu  poddania ich 
procesom [rodzaj operacji] odzysku ……….. zgodnie z określeniem znaczenia tego 
procesu w załącznikach do Rozporządzenia tylko w Instalacji prowadzonej przez 
Prowadzącego Instalację, który przez okres  wykonywania umowy będzie 
legitymował się zezwoleniami 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 
unieszkodliwienia frakcji niepodlegającej odzyskowi po zakończeniu procesu 
odzysku,  ilość odzyskanego materiału w stosunku do Odpadów, których odzysk 
nie jest możliwy  oraz  podane koszty odzysku  i/lub unieszkodliwienia.  

                                                 
61

 Odpowiedni fragment zaznaczony kursywą zostanie umieszczony w umowie, w zależności od 
wybranego w par.4 ust.1 sposobu opakowania przekazywanych odpadów. 
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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 nie późniejszym niż   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 w zakładzie Zamawiającego  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. 

10. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, jak i również za 
utratę, ubytki oraz uszkodzenia Odpadów, od chwili ich wydania w zakładzie 
Zamawiającego tj. powstałe  w czasie transportu Odpadów oraz w trakcie 
magazynowania, rozładunku 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 i przyjęcia Odpadów do 
Instalacji -   w terminie nie późniejszym niż 3 dni od odbioru Odpadów przez 
Prowadzącego Instalację. Dokument ten musi spełniać wymagania Rozporządzenia, 

b) Najszybciej jak to możliwe, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dokonania 
odzysku i 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 od Prowadzącego 
Instalację potwierdzające ostateczny odzysk 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: 
c.1.)  wszelkich danych dotyczących Przewoźników Odpadów np.  ich wykazu,  
środków transportu, 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 
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trzecim, danych dotyczące środków transportu z zastosowaniem skrótów i kodów 
wymaganych prawem  i wskazanych przez Zamawiającego, 
 c.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 
c.3.) wszelkich danych dotyczących agencji spedycyjnej62   
c.4) wszelkich danych, dokumentów dotyczących procesu odzysku w Instalacji  oraz 
informacji   dotyczących zastosowanej technologii w ramach tego procesu, także w 
zakresie metody unieszkodliwienia frakcji niepodlegającej odzyskowi po zakończeniu 
procesu odzysku,  ilości odzyskanego materiału w stosunku do odpadów, których 
odzysk nie jest możliwy  oraz  kosztów odzysku  i/lub unieszkodliwienia, 
c.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 
wskazanych w §1 ust.1 procesów 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.  

13. Wykonawca zobowiązany jest z zachowaniem warunku wskazanego w §17 ust. 3, do 
przedkładania Zamawiającemu, potwierdzonych za zgodność z oryginałem,  kopii  
wszelkich dokumentów dotyczących Instalacji, Prowadzącego Instalację, 
Przewoźników, w tym rodzaju transportu i trasy przewozu Odpadów , miejsc 
przekraczania granic RP i innych dokumentów i/lub oświadczeń żądanych przez 
organy administracji  w związku z udzielaniem/zmianą zezwolenia na 
międzynarodowe przemieszczanie Odpadów lub żadnych w trakcie kontroli z tym 
związanych  tych decyzji w terminie nie późniejszym niż  7 dni od dnia takiego 
żądania. 

14. W związku z wymaganiem zawartym w punkcie III.7. opisu przedmiotu zamówienia , 
części SIWZ załącznika do umowy, Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie 
Zamawiającego, przedstawić mu w terminie nie późniejszym niż 7 dni od wezwania: 

 a)  aktualne oświadczenie, że osoby wykonujące prace, o których mowa w punkcie III.7. 
opisu przedmiotu zamówienia, części SIWZ załącznika do umowy są zatrudnione 
przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, podpisane przez osobę/y 
upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy lub osobę pisemnie umocowaną 
przez Wykonawcę lub  

b)  poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego 
pracownika  - zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, wskazane w art. 143e ust. 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

15. Wykonawca oświadcza, iż przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy 
zapewni zgodność przetwarzania danych osobowych ze wszelkimi obecnymi oraz 

                                                 
62

 Jeżeli transport organizowany jest przez agencje spedycyjną.  
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przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i 
prywatności. 

 
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 ……………Mg (+/-) …….. Mg jednakże nie dłużej niż w okresie : 
 …………… miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy, 
 ……….. miesięcy od daty otrzymania ostatecznej decyzji Głównego Inspektora 

Ochrony Środowiska, o której mowa w ust. 1, 
 obowiązywania Kontraktu, 
 obowiązywania  decyzji na odzysk, 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. 
3. Umowa wygasa przed nastąpieniem zdarzeń, upływem terminów wymienionych 

w ust.1 i 2 bez konieczności jej rozwiązania w sytuacji jeżeli w ciągu 4 miesięcy od 
jej zawarcia nie uzyskano zezwolenia na międzynarodowe przemieszczanie 
Odpadów pozwalające na transport do i odzysk Odpadów w Instalacji, w 
przypadku cofnięcia zezwolenia na  międzynarodowe przemieszczanie Odpadów 
pozwalające na transport do i odzysk Odpadów w Instalacji jak również w 
przypadku jego uchylenia lub stwierdzenia nieważności albo  innych działań 
uprawnionych organów, które skutkują niemożliwością wykonania takiej decyzji.  
W takiej sytuacji żadnej ze Stron nie przysługują roszczenia o wykonanie umowy, 
o zapłatę  np. z tytułu odszkodowania, których podpisując umowę się zrzekają.  

 
Uwaga! Wzór umowy zostanie odpowiednio dostosowany do zapisów SIWZ oraz 
złożonej oferty.  

 
 

VI. WYNAGRODZENIE 
§ 7 

1. Stawka jednostkowa netto dla obliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
za wykonaną usługę odzysku Odpadów wynosi zgodnie z ofertą Wykonawcy: 
…………..…. zł (słownie: ………………………….. ) za 1 Mg Odpadów odebranych z 
zakładu Zamawiającego i przekazanych do Instalacji. 

2. Cena należna Wykonawcy za wykonaną usługę odzysku Odpadów, w okresach 
rozliczeniowych wymienionych w § 8 ust.1, obliczana będzie jako iloczyn stawki 
jednostkowej wskazanej powyżej w ust.1 oraz ilości Odpadów tj. ich masy 
poddanej odzyskowi wynikającej z wystawionego przez Prowadzącego Instalację  
i doręczonego Zamawiającemu zaświadczenia [§5 ust. 11  lit. b] potwierdzającego  
wykonanie odzysku w danym okresie rozliczeniowym.[§8 ust.1 ] 
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3. 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. 

4. 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. 

5. Strony niniejszym postanawiają, iż łączne wynagrodzenie za wykonanie 
przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty …………..      netto.63 

 
VII. WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 8 
1. Zamawiający będzie uiszczał cenę należną Wykonawcy za wykonanie umowy po 

wykonaniu usługi ( z dołu)  w  następujących  okresach rozliczeniowych :  
c) od 1 do 15 (włącznie z tymi dniami)  każdego miesiąca kalendarzowego; 
d) od 16 do ostatniego dnia  (włącznie z tymi dniami) każdego miesiąca 

kalendarzowego. 
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w złotych polskich i wszelkie rozliczenia 

dotyczące /wynikające z umowy będą dokonywane w tej walucie. 
3. Zapłata następować będzie w terminie do 30 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu faktury Wykonawcy wystawionej prawidłowo i zgodnie z 
postanowieniami umowy i pod warunkiem [warunek zawieszający] dostarczenia 
Zamawiającemu zaświadczenia [§5 ust.11 lit.b] Prowadzącego Instalację  potwier
dzającego wykonanie odzysku w okresie rozliczeniowym, który objęty jest 
fakturą.  

4. Zapłata następować będzie przelewem na rachunek Wykonawcy nr:   
………………………………..64 

5. Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany w ust. 4 będzie przez okres 
obowiązywania i wykonywania umowy rachunkiem rozliczeniowym zawartym w 
wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej, zgodnie z art. 96 b ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 
marca 2004 r. W sytuacji, gdy w dniu dokonywania przez Zamawiającego zlecenia 
przelewu z tytułu umowy, rachunek Wykonawcy zawarty w wykazie podmiotów 
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z art. 96 b 
ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. jest inny niż 
wskazany w  zdaniu pierwszym Zamawiający dokona zapłaty na rachunek 
zawarty w tym wykazie bez konieczności dokonywania zmiany umowy a zapłata 
przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy zawarty w tym wykazie w dniu 
dokonania polecenia przelewu stanowi wykonanie przez niego umowy w tej 
części i zwalnia go z długu w tej części a Wykonawcy nie przysługują wobec 
Zamawiającego żadne roszczenia z tego tytułu np. o dokonanie zapłaty, o 
odszkodowanie, o wykonanie umowy, których podpisując niniejszą umowę się 
zrzeka.  

6. W treści faktury Wykonawca zobowiązany jest do wskazania okresu 
rozliczeniowego tj. jego podanie daty początkowej i końcowej, za który jest ona 

                                                 
63 Z uwzględnieniem stawki wynikającej z oferty Wykonawcy. 
64 Wskazany przez Wykonawcę. 
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wystawiana oraz  wskaże numery i daty dokumentów potwierdzających 
zakończone przez Prowadzącego Instalację   operacje odzysku Odpadów 
potwierdzające  ich wykonanie i zakończenie tj.  dokumentów przesyłania, w 
którym Prowadzący Instalację wypełnił pole  numer 19 lub , do którego dołączone 
zostało wystawione przez Prowadzącego Instalację, zaświadczenie 
potwierdzające wykonany prze siebie odzysk oraz numery i daty  dokumentu 
przesłania, których dotyczy dana faktura.   

7. Datą zapłaty jest  data nadania polecenia zapłaty z rachunku bankowego 
Zamawiającego.  

8. Zamawiający stosować będzie metodę podzielonej płatności w rozumieniu ustawy 
o podatku od towarów i usług (VAT). 

9. Strony postanawiają, iż faktura wystawiona niezgodnie z postanowieniami 
umowy np. niezgodna z danymi zawartymi w dokumentach opisanych w 
paragrafie 5 ust.11 lit. b) wystawionych przez Zamawiającego  za dany okres 
rozliczeniowy , zawierająca błędy w zakresie danych określonych w niniejszym 
uregulowaniu lub niezawierająca danych określonych w niniejszym 
uregulowaniu, jak również faktura zawierająca błędy dotyczące jakiejkolwiek 
pozycji przewidzianej przepisami prawa lub niezawierająca wszystkich danych 
wymaganych przepisami prawa może zostać zwrócona Wykonawcy bez 
księgowania przez Zamawiającego. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku 
zwrotu faktury przez Zamawiającego, dniem otrzymania faktury przez 
Zamawiającego jest dzień otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej 
prawidłowo. Prawidłowe wystawienie faktury może nastąpić również poprzez 
wystawienie faktury korygującej i w takich przypadkach dniem otrzymania 
faktury przez Zamawiającego jest dzień otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury korygującej wraz z fakturą pierwotnie 
wystawioną (korygowaną). 

10. W przypadkach przewidzianych w ust. 9 powyżej, Zamawiający nie będzie 
zobowiązany do dokonania płatności objętej fakturą do momentu otrzymania od 
Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury, a Wykonawca nie będzie miał 
prawa naliczania odsetek za opóźnienie w płatności wynagrodzenia. 

11. Fakturowanie pomiędzy Stronami obowiązuje wyłącznie w formie papierowej lub 
elektronicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o 
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018, poz. 
2191).  
 

IX. KARY UMOWNE  
§9 

1. 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 Odpadów, którą Wykonawca był obowiązany odebrać zgodnie z 
danym zamówieniem jednostkowym oraz kwoty  10,00 złotych za 1 Mg.  

b) W sytuacji nie wykonania  lub nienależytego  wykonania przez 
Wykonawcę obowiązku opisanego w §5 ust. 11 lit. a) umowy, w 
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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 [ pięciu 00/100 zł ] za jedną tonę 
przekazanych Odpadów, 

c) W sytuacji nie wykonania  lub nienależytego  wykonania 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 /1Mg [ pięciu 00/100 zł za 
jedną tonę] przekazanych Odpadów, co do których nie przedstawiono 
dokumentów opisanych w §5 ust.11 lit. b), 

d) W sytuacji nie wykonania  przez Wykonawcę obowiązku opisanego §5 
ust. 11 lit c.1.) , w wysokości  5,00 zł [pięciu 00/100 zł] za każdy  dzień  
niewykonania obowiązku po upływie wskazanego w §5 ust.11  terminu 
na przekazanie informacji/dokumentów od żądania Zamawiającego, 

e) W sytuacji nie wykonania  przez Wykonawcę obowiązku opisanego §5 
ust. 11 lit c.2.) , w wysokości  5,00 zł [pięcu 00/100 złotych] za każdy  
dzień  niewykonania obowiązku po upływie wskazanego w §5 ust.11  
terminu na przekazanie informacji/dokumentów od żądania 
Zamawiającego, 

f) W sytuacji nie wykonania przez Wykonawcę obowiązku opisanego §5 
ust. 11 lit c.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, 

g) W sytuacji nie wykonania przez Wykonawcę obowiązku opisanego §5 
ust. 11 lit c.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 

h) W sytuacji nie wykonania przez Wykonawcę obowiązku opisanego §5 
ust. 11 lit c.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 

i) W sytuacji nie wykonania przez Wykonawcę obowiązku opisanego §5 
ust. 6 albo ust.7 lub ust.8 w wysokości  50 000 zł [ pięćdziesięciu 
00/100 złotych] za każdy przypadek.  

j) W sytuacji 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.  

k) W sytuacji nie wykonania przez Wykonawcę obowiązku opisanego §5 
ust. 13 w wysokości  500,00 zł [pięciuset 00/100 złotych] za każdy  
dzień  niewykonania obowiązku po upływie terminu tam zakreślonego 
dla wykonania żądania Zamawiającego.  

l) W sytuacji nie wykonania przez Wykonawcę obowiązku opisanego §16 
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ust.2  lub naruszenie dyspozycji §16 ust.1, w wysokości  3 000,00 zł 
[trzech tysięcy 00/100 złotych] za każdy przypadek.  

m) W sytuacji 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) W sytuacji 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.   

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania 
przewyższającego zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych. 

3. Zapłata kar umownych/ odszkodowania nastąpi w terminie nie późniejszym 
niż 14 dni od doręczenia zgodnie z postanowieniem paragrafu 12 noty 
obciążającej. 

 
X. ROZWIĄZANIE UMOWY  

§ 10 
1. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem obu Stron.  
2. Stronom przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania umowy za 

wypowiedzeniem wynoszącym 1 miesiąc, między innymi w przypadku, gdy druga 
strona nie wykonuje lub wykonuje nienależycie swoje zobowiązania umowne lub 
wystąpiła którakolwiek z przesłanek wymienionych w ust. 3. [ tzw. ważna 
przyczyna]. 

3. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego po upływie 7 dniowego 
okresu wypowiedzenia w  następujących przypadkach będących tzw. ważnymi 
przyczynami: 
h) utraty ważności, uchylenia, stwierdzenia nieważności decyzji opisanych w § 5 

ust. 12 umowy; 
i) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa dot. możliwości 

zagospodarowania Odpadów; 
j) W przypadku nie wykonania zobowiązania opisanego w  §5 ust.11 lit. a)  

o więcej niż  7 dni od daty odebrania odpadów od Zamawiającego; 
k) W przypadku nie wykonania zobowiązania opisanego w  §5 ust.11 lit. lit. b)   

o więcej niż  7 dni od daty tam wskazanej; 
l) Nie podpisania lub rozwiązania Kontraktu; 
m) Nie uzyskania przez Zamawiającego zezwolenia na przemieszczanie odpadów 

lub jego utraty; 
n) Nie wykonania przez Wykonawcę któregokolwiek ze zobowiązań opisanych w 

§11 lub §16; 
o) W sytuacji zmiany zapotrzebowania Zamawiającego na 

odzysk/unieszkodliwienie Odpadów; 
p) W sytuacji obniżenia ceny za odzysk w procesie opisanym w paragrafie 1 ust.1 

w stosunku do stawki zaoferowanej przez Wykonawcę i nie dokonania zmiany 
niniejszej umowy poprzez obniżenie tej ceny w terminie 30 dni od wniosku 
Zamawiającego; 
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q) w przypadku wystąpienia jednej z przesłanek wymienionych w prawie 
zamówień publicznych jako przesłanki rozwiązania umowy w zamówieniach 
publicznych.  

4. Rozwiązanie umowy, w każdym przypadku, wymaga zachowania formy 
pisemnej pod rygorem nieważności.  

5. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 
wyłącznie za tę część przedmiotu umowy, który faktycznie w zakresie odzysku 
Odpadów został przez niego i zgodnie z jej postanowieniami wykonany do dnia 
rozwiązania bez prawa Wykonawcy do zapłaty np. odszkodowania z tytułu 
rozwiązania umowy, których podpisując umowę Wykonawca się zrzeka. 

6.  Skuteczność odstąpienia od umowy przez Wykonawcę warunkowana jest zapłatą 
odstępnego w wysokości 20 % kwoty wskazanej w § 7 ust.5.   

 
XI. PRZENOSZENIE PRAW Z UMOWY 

§11 
1. 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. Umowy takie są bezskuteczne 
względem Zamawiającego.  

2. 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: 

e. Czynność ta wymaga zawarcia umowy między przenoszącym 
wierzytelność a nabywcą wierzytelności lub dłużnikiem – zbywającym 
dług a nabywcą długu.  

f. Umowa opisana w lit. a powyżej wymaga dla swej ważności zachowania 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

g. 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. 

h. 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.  

3. 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.  
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4. 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.  

5. 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. 

6. 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. 

7. 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.   

8. Listę osób reprezentujących podwykonawców oraz numery telefonów  
i faksów, Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie tj. nie później niż 
2 dni od zawarcia umowy z podwykonawcami. 

9. 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 
1. 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  albo pocztą elektroniczną  
na adres Strony określony 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 

e-mail: ………………………. 
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Dla Wykonawcy 
…………………………………  
............................................... 
...........……………………..…. 
Faks:.................................... 

e-mail: ……………………... 
2. Strony postanawiają, że za doręczone uznaje się pismo: 

 przyjęte bezpośrednio - z dniem wskazanym jako dzień  odbioru w treści 
pisma , 

 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, 
 doręczone pocztą elektroniczną z dniem wysłania poczty  na adres podany 

przez Stronę adresata zgodnie z uregulowaniem niniejszego paragrafu. 
3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej 

zmianie  adresów, siedzib, firmy, osób reprezentujących, numerów telefonów,  
faksu. 

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. 

 
XIII.  Reprezentacja 

§13 
1. 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 ……………...……………. 

e-mail: ……………………... 
a ze strony Wykonawcy  uprawniona/ym do kontaktu w trakcie wykonywania 
umowy, w tym  dokonywania zawiadomień opisanych w §5 jest:  

………………………..…………… 
nr tel……………………………. 
nr fax ……………………………. 

e-mail: ……………………... 
2. 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.  

3. 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 
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przez osoby uprawnione do reprezentacji Stron zgodnie z ich dokumentami 
rejestrowymi lub przez osoby wymienione.  

4. Zmiana lub zastępstwo osób, o których mowa w ust.1/ust. 2 nie wymaga zmiany 
umowy i dokonywana jest w drodze pisemnego powiadomienia, 

5. 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 

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.  

 
XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§15  
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie: 

…………….. w kwocie brutto ……………….. 
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się w wysokości 2% ceny 

całkowitej brutto, za całkowite wykonanie niniejszej umowy 
3. 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. 

4. Przekazujący uzna zamówienie za należycie wykonane po wykonaniu ostatniego 
zamówienia jednostkowego tj. w momencie otrzymania ostatniego z 
dokumentów opisanych w §5 ust. 11 lit. b) obejmującego Odpady przekazane 
Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.   

 
XVI. PODMIOTY TRZECIE   

§1665 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać umowę pracą podmiotów wskazanych w 

SIWZ w zakresie części przedmiotu umowy wskazanym w tym załączniku jako część 
realizowana przez te podmioty.   

2. Nie  dopuszcza się zastąpienia podmiotów opisanych w ust. 1.  

                                                 
65 Paragraf zostanie zastosowany w umowie w sytuacji skorzystania przez Wykonawcę z podmiotu trzeciego. W 
tym przypadku paragraf ten otrzyma numer 16 i numeracja zastosowana w umowie zostanie dostosowana do 
wprowadzonej zmiany. 
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3. 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.  

4. 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 
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  
d. ustawy z dn. 27 czerwca 2007r. o międzynarodowym przemieszczaniu 

odpadów ( t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1162 ze zm.), 
e. 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. 

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. Postanowienie niniejsze dotyczy także sytuacji 
obowiązku przedkładania dokumentów w toku postępowań 
administracyjnego dotyczących międzynarodowego przemieszczania 
Odpadów. 

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy 
pisemnej i dokonywane będą jako aneksy do umowy podpisywane przez 
osoby uprawnione do reprezentacji Stron zgodnie z ich dokumentami 
rejestracyjnymi.   
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5. Umowa może zostać zmieniona jedynie w zakresie następujących jej 
postanowień: 
a) zmiany sposobu opakowania Odpadów,  
b) zmiany terminów przekazania 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 terminu obowiązywania umowy nie dłużej jednak niż do 12 m-cy 
w sytuacji, gdy ilość Odpadów wskazana w par.1 ust.1 nie została 
przekazana Wykonawcy w terminie wskazanym w par. 6 ust. 2 tired 1.  

e) zmiany Instalacji i/lub Prowadzącego Instalację w sytuacji udowodnienia 
dokumentami, wystąpienia obiektywnej tj. niezależnej od woli Stron 
sytuacji w  Instalacji, która ze względów technicznych, technologicznych 
lub prawnych  uniemożliwia wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z 
jej postanowieniami, jednakże bez zmiany innych warunków umowy i z 
obowiązkiem przedstawienia Zamawiającemu  przed dokonaniem zmiany 
umowy w tym zakresie ważnej decyzji   zezwalającej na międzynarodowe 
przemieszczanie Odpadów do, tej nowej Instalacji w celu na odzysk 
Odpadów w procesie wskazanym w paragrafie 1 ust.1 w rozumieniu 
Rozporządzenia. W szczególności zmiana to nie może  prowadzić do 
podwyższenia stawki opisanej w paragrafie 7 ust.1, 

f) zmiany ceny polegającej na obniżeniu wskazanej w § 7 ust.1 stawki 
jednostkowej za odzysk  1 MG Odpadów, w przypadkach dokonania takich 
zmian u Wykonawcy przez podmioty uprawnione do tego zgodnie ze 
statutem lub przepisami prawa , 

g) zmiany rachunku bankowego Wykonawcy w przypadku dokonania przez 
niego zmiany rachunku bankowego dla prowadzonego przez niego 
przedsiębiorstwa , pod warunkiem że nowy rachunek będzie zawarty w 
wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej, zgodnie z art. 96 b ustawy o podatku od towarów i usług  z 
dnia 11 marca 2004r.   

h) 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, 

i) 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 
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oraz 
 katastrofy żywiołowe, m.in. takie jak: trzęsienia ziemi, huragany, 

tajfuny lub długotrwałe ulewy, obfite opady śniegu, stany 
zagrożenia epidemią lub epidemii, 

 stany wyjątkowe, 
j) inne zmiany wynikające z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych 

tj. art. 144 ust.1 pkt 2, ust.1 pkt 3, ust.1 pkt 4 lit. b i c, z zachowaniem 
warunków opisanych w uregulowaniu art. 144 ustawy.  

6. Zmiany muszą być wprowadzone z zachowaniem niżej opisanego trybu 
postępowania,: 
d) Zaproponować zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, może 

Zamawiający lub Wykonawca.  
e) Przedkładana drugiej stronie propozycja zmian będzie obejmowała opis 

proponowanych zmian i informację w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną 
na realizację umowy. 

f) 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.  

7. W przypadku upływu terminu podanego w lit. c i nie uzyskania jednej z 
odpowiedzi tam opisanych, traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmiany 
została odrzucona 

8. Zmiany muszą być wprowadzone z zachowaniem niżej opisanego trybu 
postępowania: 

i) Zaproponować zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, może 
Zamawiający lub Wykonawca.  

j) Przedkładana drugiej stronie propozycja zmian będzie obejmowała opis 
proponowanych zmian i informację w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną 
na realizację umowy. 

k) 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.  

l) W przypadku upływu terminu podanego w lit. c i nie uzyskania jednej z 
odpowiedzi tam opisanych, traktuje się iż propozycja wprowadzenia 
zmiany została odrzucona. 

9. Wykonawca zobowiązany jest i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie 
przepisów ustawy z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych oraz 
pozostałych powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony 
danych osobowych, a w szczególności za prawidłowe i zgodne z prawem 
przetwarzanie danych osobowych pracowników oraz wszystkich osób biorących 
udział w realizacji niniejszej umowy. 

10. Jeżeli nastąpi konieczność przetwarzania danych osobowych, Zamawiający 
będzie wymagał a Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć umowę powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, zgodnie ze wzorem przekazanym przez 
Zamawiającego.  
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11. Wykonawca podpisując umowę oświadcza, iż zapoznał się z treścią klauzuli 
informacyjnej o przetwarzaniu przez Zamawiającego danych osobowych, która to 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

 
 
 

XVIII. ROZSTRZYGANIE SPORÓW 
§18 

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane w pierwszej 
kolejności przez Strony w drodze negocjacji prowadzonych bez zbędnej zwłoki i 
w dobrej wierze. 

2. 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.  

3. 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: 

a) Oferta Wykonawcy z dnia…………………r. 
b) Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia numer OZP-

K/11/2020/RDF  
c) Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
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