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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SWZ) 

 

ZAMÓWIENIA KLASYCZNEGO 

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

Na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) 

 ustawy z dnia 11 września 2019 roku 

Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2021r. poz. 1129) zwana dalej u.p.zp. 

 

 

O wartości równiej lub przekraczającej progi unijne 

 

na: 

 

usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12. 

 

 

 

Spytkowo, 2021-09-28 

zatwierdzam:  

Mariusz Piasecki 

Prezes Zarządu 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. 

 

 

 

 

Specyfikacja niniejsza zawiera 119 stron. 
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CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW. 

1. Dane Zamawiającego. 

 

 

Zamawiający: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. 

Siedziba: Spytkowo 69, 11-500 Giżycko 

NIP 8451958301; REGON 280470190  

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000346147 

Telefon: +48 87 555 54 13 

e-mail: biuro@zuokspytkowo.pl URL: http://zuokspytkowo.pl/ 

adres skrzynki ePUAP: /ZUOK_Spytkowo/SkrytkaESP 

adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

http://zuokspytkowo.pl/zamowienia 

2. Adres strony internetowej. 

 

 

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 

oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia: http://zuokspytkowo.pl/zamowienia 

 

3. Tryb udzielania zamówienia. 

 

 

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p.  

 

Zamawiający  w myśl art. 139 ust. 1 u.p.z.p. najpierw  dokona  badania  i  oceny  ofert,  a  

następnie  dokona  kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej 

oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w po-

stępowaniu. 

 

http://zuokspytkowo.pl/
http://zuokspytkowo.pl/zamowienia
http://zuokspytkowo.pl/zamowienia
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W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwana dalej 

SWZ, zastosowanie mają przepisy u.p.z.p. 

4. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów. 

Część 1: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób 

ciągły odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i 

przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 (tzw. 

preRDF) w ilości do 2 200 Mg poprzez ich odzysk. 

 

Część 2: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób 

ciągły odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i 

przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 (tzw. 

preRDF) w ilości do 2 700 Mg poprzez ich odzysk. 

 

Część 3: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób 

ciągły odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i 

przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja 

nadsitowa powyżej 80 mm ( tzw. balast) w ilości do 2 500 Mg poprzez poddanie ich 

odzyskowi. 

 

Część 4: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób 

ciągły odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i 

przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja 

nadsitowa powyżej 80 mm ( tzw. balast) w ilości do 3 800 Mg poprzez poddanie ich 

odzyskowi. 
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Część 5: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób 

ciągły odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i 

przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja 

powyżej 80 mm powstała ze zmielonych odpadów wielkogabarytowych w ilości do 1 100 

Mg poprzez poddanie ich odzyskowi. 

 

Część 6: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób 

ciągły odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i 

przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja 

powyżej 80 mm powstała ze zmielonych odpadów wielkogabarytowych w ilości do 1 300 

Mg poprzez poddanie ich odzyskowi. 

 

Oferowany  sposób  zagospodarowania  odpadu  musi  być  zgodny  z  obowiązującymi  w 

tym zakresie przepisami  prawa  w szczególności ustawy  z  dnia  14  grudnia  2012  roku  

o  odpadach.  (t.j. Dz.U.  z  2021  r. poz. 779) i przepisami wykonawczymi. 

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części II SWZ. 

 

Wspólny słownik Zamówień (CPV): 

90.53.30.00-2 usługi gospodarki odpadami 

90.51.20.00-9 usługi transportu odpadów 

 

5. Zamówienia częściowe. 

 

 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

2. Zamówienie niniejsze składa się z następujących części: 

Część 1 obejmuje usługę odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów 

o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 
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mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 (tzw. preRDF) w ilości do 

2 200 Mg poprzez ich odzysk. 

Część 2 obejmuje usługę odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów 

o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 (tzw. preRDF) w ilości do 

2 700 Mg poprzez ich odzysk. 

Część 3 obejmuje usługę odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów 

o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja nadsitowa 

powyżej 80 mm ( tzw. balast) w ilości do 2 500 Mg poprzez poddanie ich odzyskowi. 

Część 4 obejmuje usługę odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów 

o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja nadsitowa 

powyżej 80 mm ( tzw. balast) w ilości do 3 800 Mg poprzez poddanie ich odzyskowi. 

Część 5 obejmuje usługę odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów 

o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja powyżej 80 mm 

powstała ze zmielonych odpadów wielkogabarytowych w ilości do 1 100 Mg poprzez 

poddanie ich odzyskowi. 

Część 6 obejmuje usługę odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów 

o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja powyżej 80 mm 

powstała ze zmielonych odpadów wielkogabarytowych w ilości do 1 300 Mg poprzez 

poddanie ich odzyskowi. 

 

3. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną, kilka lub wszystkie części 

zamówienia. 

6. Informacje dotyczące ofert wariantowych, umowy ramowej, aukcji elektro-

nicznej, katalogów elektronicznych, wizji lokalnej, kosztach udziału w postę-

powaniu. 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 

5. Zamawiający nie wymaga dokonania przez wykonawcę wizji lokalnej.  

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

7. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. 

 

 

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub jego podwykonawcę na podsta-

wie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie transportu, rozładunku oraz 

związanych z zagospodarowaniem odpadów, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, i 1495). 

 

Zamawiający na etapie procedury udzielenia zamówienia nie żąda od wykonawców, którzy 

złożą oferty, ani od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, dowodów za-

trudnienia na umowę o pracę osób, które będą w trakcie realizacji zamówienia wykonywa-

ły poszczególne czynności bezpośrednio związane z przedmiotem zamówienia, tj. w za-

kresie transportu, rozładunku oraz związanych z zagospodarowaniem odpadów. Weryfika-

cja wykonywania zamówienia, z uwzględnieniem wymaganego przez zamawiającego za-

trudniania na umowę o pracę przez wykonawcę i jego podwykonawców nastąpi dopiero w 

toku realizacji umowy o niniejsze zamówienie publiczne. Zamawiający będzie uprawniony 

żądać w w/w zakresie oświadczeń lub zaświadczeń świadczących o istnieniu umów o pra-

cę, a także zanonimizowanych umów o pracę. 

 

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody 

w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

wykonawcę lub jego podwykonawcę osób wykonujących w/w czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16789274?cm=DOCUMENT%23art(22)par(1)
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a) oświadczenie zatrudnionych pracowników wykonujących czynności, których dotyczy 

wezwanie zamawiającego, 

b) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.  

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub jego pod-

wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówie-

nia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub jego podwykonawcy. 

Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwyko-

nawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pra-

cowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

- zawierające w szczególności imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, 

rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.  

 

Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem na pod-

stawie stosunku pracy, osób wykonujących czynności przy realizacji niniejszego zamówie-

nia, zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamó-

wienia publicznego.  

Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych 

przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 

jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podsta-

wie stosunku pracy osób wykonujących niniejsze zamówienie.   

 

8. Pozostałe informacje. 

 

1. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 u.p.z.p. 

2. Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 94 u.p.z.p. 
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3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 

7 i 8 u.p.z.p. 

4. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia, o którym mowa w art. 60 i art. 121 u.p.zp. 

5. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 

 

9. Termin wykonania zamówienia. 

 

 

Część 1: 

Rozpoczęcie świadczenia na rzecz Zamawiającego przedmiotu umowy/zamówienia na-

stąpi z dniem 01.01.2022 r.  

Termin wykonania zamówienia: do 6 miesięcy lub wcześniej gdy wyczerpie się określona 

umową ilość/wartość brutto przedmiotu zamówienia (tj. do 2.200 Mg) 

 

Część 2: 

Rozpoczęcie świadczenia na rzecz Zamawiającego przedmiotu umowy/zamówienia 

nastąpi wraz z zakończeniem umowy na usługę odbioru i dalszego zagospodarowania w 

sposób ciągły odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i 

przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 z Części 1, 

nie później niż w dniu 01.07.2022 roku.  

W związku z powyższym wymaga się od Wykonawców składających ofertę w niniejszym 

postępowaniu przetargowym aby uwzględnili przy jej przygotowaniu i kalkulacji 

pozostawanie w gotowości do świadczenia w/w usługi na każde wezwanie Zamawiającego 

po podpisaniu z nim umowy, przed datą 01.07.2022 r. 

Termin wykonania zamówienia: do 6 miesięcy lub wcześniej gdy wyczerpie się określona 

umową ilość/wartość brutto przedmiotu zamówienia (tj. do 2.700 Mg) 

 

Część 3: 

Rozpoczęcie świadczenia na rzecz Zamawiającego przedmiotu umowy/zamówienia na-

stąpi z dniem 01.01.2022 r.  

Termin wykonania zamówienia: do 6 miesięcy lub wcześniej gdy wyczerpie się określona 

umową ilość/wartość brutto przedmiotu zamówienia (tj. do 2.500 Mg) 
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Część 4: 

Rozpoczęcie świadczenia na rzecz Zamawiającego przedmiotu umowy/zamówienia 

nastąpi wraz z zakończeniem umowy na usługę odbioru i dalszego zagospodarowania w 

sposób ciągły odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i 

przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja 

nadsitowa powyżej 80 mm ( tzw. balast)  z Części 3, nie później niż w dniu 01.07.2022 

roku.  

W związku z powyższym wymaga się od Wykonawców składających ofertę w niniejszym 

postępowaniu przetargowym aby uwzględnili przy jej przygotowaniu i kalkulacji 

pozostawanie w gotowości do świadczenia w/w usługi na każde wezwanie Zamawiającego 

po podpisaniu z nim umowy, przed datą 01.07.2022 r.  

Termin wykonania zamówienia: do 6 miesięcy lub wcześniej gdy wyczerpie się określona 

umową ilość/wartość brutto przedmiotu zamówienia (tj. do 3.800 Mg) 

 

Część 5: 

Rozpoczęcie świadczenia na rzecz Zamawiającego przedmiotu umowy/zamówienia na-

stąpi z dniem podpisania umowy.  

Termin wykonania zamówienia: do 7 miesięcy lub wcześniej gdy wyczerpie się określona 

umową ilość/wartość brutto przedmiotu zamówienia (tj. do 1.100 Mg) 

 

Część 6: 

Rozpoczęcie świadczenia na rzecz Zamawiającego przedmiotu umowy/zamówienia 

nastąpi wraz z zakończeniem umowy na usługę odbioru i dalszego zagospodarowania w 

sposób ciągły odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i 

przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja 

nadsitowa powyżej 80 mm ( tzw. balast)  z Części 5, nie później niż w dniu 01.07.2022 

roku.  

W związku z powyższym wymaga się od Wykonawców składających ofertę w niniejszym 

postępowaniu przetargowym aby uwzględnili przy jej przygotowaniu i kalkulacji 

pozostawanie w gotowości do świadczenia w/w usługi na każde wezwanie Zamawiającego 

po podpisaniu z nim umowy, przed datą 01.07.2022 r.  
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Termin wykonania zamówienia: do 6 miesięcy lub wcześniej gdy wyczerpie się określona 

umową ilość/wartość brutto przedmiotu zamówienia (tj. do 1.300 Mg) 

 

10. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 

 

 

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych. 

 

11. Podstawy wykluczenia. 

art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 

 

Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się  Wykonawcę,  w  stosunku,  do  

którego  zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 u.p.z.p.:  

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a)  udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popeł-

nienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu 

karnego,  

b)  handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  

c)  o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,  

d)  finansowania  przestępstwa  o  charakterze  terrorystycznym,  o  którym  mowa  w  art.  

165a  Kodeksu karnego,  lub  przestępstwo  udaremniania  lub  utrudniania  stwierdzenia  

przestępnego  pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w 

art. 299 Kodeksu karnego,  

e)  o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20  Kodeksu karnego, lub 

mające na celu popełnienie tego przestępstwa,  

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 

ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cu-
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dzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. poz. 769),  

g)  przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art.  296-307  Kodeksu karne-

go, przestępstwo oszustwa,  o  którym  mowa  w  art. 286 Kodeksu  karnego,  przestęp-

stwo  przeciwko  wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo skarbowe,  

h)  o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skut-

kach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  

2)  jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej  lub  partnerskiej  albo  komplementariusza w spółce komandytowej 

lub komandytowo-akcyjnej  lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o któ-

rym mowa w pkt 1;  

3)  wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyj-

ną o zaleganiu z uiszczeniem  podatków, opłat  lub  składek  na  ubezpieczenie  społeczne 

lub  zdrowotne,  chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu skła-

dania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub  składek  na  ubezpieczenie  

społeczne  lub  zdrowotne  wraz  z  odsetkami  lub  grzywnami  lub  zawarł wiążące poro-

zumienie w sprawie spłaty tych należności;  

4)  wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

5)  jeżeli Zamawiający  może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wy-

konawca zawarł z innymi  Wykonawcami  porozumienie  mające  na  celu  zakłócenie  

konkurencji,  w  szczególności  jeżeli należąc  do  tej  samej  grupy  kapitałowej  w  rozu-

mieniu  ustawy  z  dnia  16  lutego  2007  r.  o  ochronie konkurencji  i  konsumentów,  zło-

żyli  odrębne  oferty,  oferty  częściowe  lub  wnioski  o  dopuszczenie  do udziału w postę-

powaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;  
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6)  jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkuren-

cji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który 

należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  z dnia 16 lute-

go 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie 

konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.   

7) Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  Zamawiający wykluczy  również Wyko-

nawcę: w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodar-

cza jest zawieszona albo znajduje się on w innej  tego  rodzaju  sytuacji  wynikającej  z 

podobnej  procedury  przewidzianej  w przepisach  miejsca wszczęcia tej procedury (art. 

109 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p.) 

12. Warunki udziału w postępowaniu 

 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, 

na zasadach określonych w pkt 11 SWZ oraz spełniają następujące warunki udziału w po-

stępowaniu: 

a) dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawo-

dowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada: 

- Aktualne decyzje administracyjne w zakresie przetwarzania odpadów objętych niniejszym 

zamówieniem   

- Aktualny wpis do rejestru BDO prowadzonego przez marszałka województwa na 

transport odbieranych odpadów, zgodnie z wymaganymi przepisami prawa w tym zakresie  

 

b) dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony względem Wykonawcy który wykaże, 

że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na odbiorze i dalszym 
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zagospodarowaniu odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substan-

cje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. 

 

13. Wykaz podmiotowych środków dowodowych 

 

 

13.1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępo-

waniu.  

Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 

(JEDZ), sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w 

rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiają-

cym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz. 

UE L 3 z 06.01.2016, str. 16)   

Oświadczenie składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. 

 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie 

składa każdy z wykonawców.  

 

Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych pod-

miotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z własnym oświadczeniem także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wyklu-

czenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w 

jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

 

Elektroniczny wzór dokumentu JEDZ stanowi załącznik nr 2 do przedmiotowej procedury 

przetargowej - znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: 

www.zuokspytkowo.pl w zakładce zamówienia.  

 

Instrukcja wypełniania formularza JEDZ znajduje się na stronie internetowej Urzędu Za-

mówień Publicznych pod adresem: 

http://www.zuokspytkowo.pl/
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https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-

Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf 

UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość wypełnienia w Części IV JEDZ wyłącznie 

litery  (Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji). W związku z 

tym Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w Części IV JEDZ. 

 

13.2. Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie Zamawiającego: 

 

Zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie speł-

nienia warunków udziału w postępowaniu oraz na potwierdzenie braku podstaw wyklucze-

nia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  

 

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczo-

nym terminie, nie krótszym niż 10 dni, następujących podmiotowych środków dowodowych 

aktualnych na dzień ich złożenia:  

1) Kopia decyzji administracyjnych w zakresie przetwarzania odpadów objętych niniejszym 

zamówieniem.   

2) Wpis do rejestru BDO prowadzonego przez marszałka województwa na transport 

odbieranych odpadów, zgodnie z wymaganymi przepisami prawa w tym zakresie.  

3) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, 

oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń 

powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 

miesięcy. 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf
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Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 3 do SWZ. 

 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, dokumenty 

składa przynajmniej jeden z wykonawców.  

 

Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, wezwie wykonawcę, 

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krót-

szym niż 10 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych 

aktualnych na dzień ich złożenia:  

1)  Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: 

a) Art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 u.p.z.p.  

b) Art. 108 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p. dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne tytułem  środka karnego  

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem 

2) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależ-

ności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wyko-

nawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitało-

wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty 

częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego 

wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. 

 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ. 

 

3) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i In-

formacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzo-

nych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru lub ewidencji. 

4) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p. (JEDZ) w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 
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wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:  

a)  art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,  

b)  art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówie-

nie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,  

c)  art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumie-

nia mającego na celu zakłócenie konkurencji,  

d)  art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,  

 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ. 

 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, dokumenty 

składa każdy z wykonawców.  

 

W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie będzie miał § 4 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 

2020 roku w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.  

 

Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je 

uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności reje-

strów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji dzia-

łalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w JEDZ 

dane umożliwiające dostęp do tych środków.   

 

14. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. w kon-

sorcjum). 

 

W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w po-

stępowaniu o udzielenie zamówienia (Lider konsorcjum) albo reprezentowania w postę-

powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wymogi zawarte w SWZ 
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jak i przepisy u.p.z.p. dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegają-

cych się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed za-

warciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jako wykonawcy składający ofertę wspólną. 

 

15. Wadium. 

 

 

Zamawiający na mocy posiadanych uprawnień nie wymaga w przedmiotowym postępo-

waniu o zamówienie publiczne wnoszenia wadium. 

 

16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 

 

Zamawiający na mocy posiadanych uprawnień nie wymaga w przedmiotowym postępo-

waniu o zamówienie publiczne zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

17. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, sposobie porozumie-

wania się zamawiającego z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach 

technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania kore-

spondencji elektronicznej, opis sposobu przygotowania ofert, sposób oraz 

termin składania i otwarcia ofert. 

 

17.1. Informacje ogólne 

17.1.1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się 

przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zamawiającego: biu-

ro@zuokspytkowo.pl. 

 

17.1.2. Zamawiający wyznacza osobę uprawnioną do komunikowania się z Wykonawca-

mi:                                 Joanna Kłoczko, tel. +48 87 555 54 13, 

mailto:biuro@zuokspytkowo.pl
mailto:biuro@zuokspytkowo.pl
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e-mail: biuro@zuokspytkowo.pl 

Strona internetowa: www.zuokspytkowo.pl 

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00 

17.1.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto ePUAP ma 

dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do 

komunikacji. 

17.1.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elek-

tronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywa-

nych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz 

Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 

17.1.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formu-

larzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 

MB. 

17.1.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

17.1.7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie 

zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz na stronie 

internetowej zamawiającego: https://zuokspytkowo.pl/index.php/zamowienia 

 

17.2 Przygotowanie i złożenie oferty 

17.2.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla 

wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.  

17.2.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 

17.2.3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. 

Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkowni-

ka, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl  

https://zuokspytkowo.pl/index.php/zamowienia
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Bezpośredni link: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-

ePUAP.pdf 

17.2.4. Ofertę podpisuje osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.  

17.2.5. Jeżeli osobą podpisującą (składającą ofertę) nie jest osoba upoważniona do tej 

czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowa-

dzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymie-

nionymi, wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć stosowne pełnomocnictwo.  

17.2.6. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej 

formie jak składana oferta (tj. formie elektronicznej). 

Dopuszcza się złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego 

uprzednio w formie pisemnej: 

w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do zapisów ustawy 

Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym,  

bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie 

pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy. 

17.2.7. Do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o nie-

podleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (JEDZ) w for-

mie elektronicznej. 

17.2.8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniają-

cych zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówie-

nia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując za-

mówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. [art. 118 ust 3 

u.p.z.p.] 

17.2.9. Oświadczenia wraz z plikami stanowiącymi ofertę należy skompresować do jedne-

go pliku archiwum (ZIP). 

17.2.10. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca za-

strzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
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jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębior-

stwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego 

pliku archiwum (ZIP).  

Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa 

oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejsze-

go postepowania są jawne bez zastrzeżeń.  

UWAGA: 

Zastrzegając informacje w ofercie wykonawca winien mieć na względzie, że zastrzeżona 

informacja ma charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli spełnia warunki określone w art. 

11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

17.2.11. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wyco-

fania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu 

17.2.12. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 

zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

 

Termin składania ofert: 8.11.2021 r. godz. 9.00  

 

17.3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy skła-

dania ofert) 

17.3.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a 

wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza 

dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) 

lub za pomocą poczty elektronicznej, email: biuro@zuokspytkowo.pl.  

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wyko-

nawcy posługują się numerem ogłoszenia (numerem nadanym sprawie przez zamawiają-

cego - referencyjny). 
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17.4 Otwarcie ofert: 

17.4.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.11.2021 r. o godz. 13.00 

17.4.2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert do-

stępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez 

wskazanie pliku do odszyfrowania. 

17.4.3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinan-

sowanie zamówienia. 

17.4.4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postepowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dzia-

łalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały 

otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

18. Termin związania ofertą. 

 

 

Wykonawca jest związany ofertą 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert  

(art. 220 ust. 1 pkt 1)  

Termin związania ofertą: 05.02.2022 rok. 

19. Sposób obliczenia ceny. 

 

 

1) Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.   

2) Ceny w ofercie muszą być podane w złotych polskich (PLN) w zaokrągleniu do dwóch 

miejsc po przecinku oraz zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia 

oraz ewentualne rabaty. 
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3) Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowić będzie wynagrodzenie 

ryczałtowe. 

20. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposo-

bu oceny ofert. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów.  

 

Cena - 100 % 

Cena w ofercie przetargowej musi obejmować wszystkie koszty wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

Ocena punktowa kryterium będzie obliczana wg następującej formuły: 

 

Ocena oferty X =  (cena brutto oferty najtańszej  :  cena brutto oferty ocenianej)  x 

100 

Ceny w ofercie muszą być podane w PLN brutto w zaokrągleniu do dwóch miejsc po 

przecinku oraz zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

 

Jeżeli zaoferowana cena wydawać się będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu 

zamówienia lub będzie budziła wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia 

lub wynikającymi z odrębnych przepisów, a w szczególności będzie niższa o co najmniej 

30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 

złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10, 

zamawiający zwróci się do wykonawcy którego wyżej opisana sytuacja dotyczy o 

udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie 

wymagają wyjaśnienia.  

 

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień (w tym nie załączył 

stosownych dowodów na ich potwierdzenie) lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze 

złożonymi dowodami potwierdza, że oferta tego Wykonawcy zawiera rażąco niską cenę. 
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21. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1. Zgodnie z art. 432 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia wymaga zacho-

wania formy pisemnej.   

2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 

577, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze naj-

korzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków ko-

munikacji elektronicznej, albo 15 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  

 

22. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO. 

 

 

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

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

▪ odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp .z o.o.; Spytkowo 69; 11-500 

Giżycko 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostęp-

niona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 u.p.z.p. 

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 u.p.z.p., 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

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

trwania umowy (78 ust. 4 u.p.z.p.); 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, zwią-
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zanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwen-

cje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana doty-

czących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

[skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postę-

powania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z u.p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 

jego załączników]; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwa-

rzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 

ust. 2 RODO [prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odnie-

sieniu do przechowywania w celu w celu zapewnienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw];   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naru-

sza przepisy RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobo-

wych; 

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

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobo-

wych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 

6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

23. Środki ochrony prawnej. 

 

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony 

prawnej określone w Dziale IX u.p.z.p. 
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Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX u.p.z.p. przysługują wykonawcy, uczestni-

kowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówie-

nia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez zamawiającego przepisów ustawy. 

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 u.p.z.p. oraz Rzeczniko-

wi Małych i Średnich Przedsiębiorców.  

Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający 

byt obowiązany na podstawie ustawy; 

 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.  

Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo 

postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 

pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on 

zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

 

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówie-

nia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie: 

a) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub za-

mieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, 

b) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 

było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 

 

Odwołanie wnosi się: 

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podsta-

wę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, 



Strona 26/119 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. 

 

 

 
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko 

tel. +48 87 555 54 10, fax: +48 87 555 54 11, e-mail: biuro@zuokspytkowo.pl, http://www.zuokspytkowo.pl 
NIP 8451958301; REGON 280470190; BDO 000012919 

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000346147 
Kapitał Zakładowy: 18.541.500,00 PLN 

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podsta-

wę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. 

a. 

 

24. Załączniki. 

 

Załącznik nr 1A Wzór Formularza Oferty cz. 1 

Załącznik nr 1B Wzór Formularza Oferty cz. 2 

Załącznik nr 1C Wzór Formularza Oferty cz. 3 

Załącznik nr 1D Wzór Formularza Oferty cz. 4 

Załącznik nr 1E Wzór Formularza Oferty cz. 5 

Załącznik nr 1F Wzór Formularza Oferty cz. 6 

Załącznik nr 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu (JEDZ) 

Załącznik nr 3. Wzór wykazu usług 

Załącznik nr 4. Wzór oświadczenia (grupa kapitałowa) 

Załącznik nr 5. Wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p. 

Załącznik nr 6. Wzór umowy. 
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Załącznik nr 1A do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY część 1 

usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12. 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez[1]: 

Lp Nazwa(y) Wykonawcy(ów) NIP Adres(y) Wykonawcy(ów) 

    

    

 

3. KORESPONDENCJĘ NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES: 

Wykonawca  

Imię i nazwisko osoby 

uprawnionej do kontaktu 

 

Adres  

Nr telefonu  

E-mail  

Adres skrzynki ePUAP  

 

4. Ja (my) niżej podpisany (i), działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy składające-

go niniejszą ofertę oświadczam(y), że: 

1. Zapoznałem(liśmy) się z treścią SWZ oraz jej załącznikami dla niniejszego postępowa-

nia o zamówienie publiczne i akceptuję (jemy) ją w całości bez zastrzeżeń. 

2. Gwarantuje(my) wykonanie całości przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego. 

3. Gwarantuje(my) termin wykonania zamówienia zgodny z zapisami SWZ.  
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4. Cena mojej (naszej) oferty za realizację całego zamówienia wynosi ...................PLN 

brutto, (słow-

nie:..................................................................................................................................PLN) 

Stawka VAT: …………….% 

a) Cena jednostkowa brutto za wykonanie usługi dla 1 Mg odpadu …........... [zł] 

 

Uwaga: Ceny należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Akceptuje(my) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części III SWZ. 

6. W przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązu-

ję(my) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

 

7. Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiega-

jący się o udzielenie zamówienia], 

 

8. [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w ro-

zumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje 

zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwal-

czaniu 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 

  

 

  

 

9. Części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonaw-

com: 

Nazwa części zamówienia Nazwa firm podwykonawców 
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10. Inne oświadczenia: 

 

a) Oświadczam(y), że wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 

lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem(liśmy) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

w niniejszym postępowaniu.* 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczą-

cych lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 

ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wy-

kreślenie). 

b) W myśl art. 225 u.p.z.p informuję(my), że zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług wybór mojej/ naszej oferty (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

  nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. 

  będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w 

następującym zakresie: 
 

Nazwa (rodzaj) towaru lub usług których dostawa 

lub świadczenie będą prowadziły do powstania 

obowiązku podatkowego 

Wartość towaru lub usługi objętego 

obowiązkiem podatkowym zamawiającego, 

bez kwoty podatku 

Stawka podatku od towarów 

i usług, która zgodnie z 

wiedzą wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie. 

   

   

 

c) Wykonawca oświadcza iż jest* (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):  

  Mikro przedsiębiorstwem 

  Małym przedsiębiorstwem 

  Średnim przedsiębiorstwem 

  Dużym przedsiębiorstwem 

 

* zaznaczyć właściwe - Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw 

oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).  

W przypadku konsorcjum wymaganą informację należy podać w odniesieniu do lidera konsorcjum. 
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- Mikro przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 10 pracowników a jego roczny obrót nie prze-

kracza (lub/i jego całkowity bilans roczny) 2 milionów EUR. 

- Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub rocz-

na suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

- Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsię-

biorstwami 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. 

- Duże przedsiębiorstwo: jest to przedsiębiorstwo, które nie kwalifikuje się do żadnej z ww. kategorii przed-

siębiorstw. 

 

 

UWAGA: 

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej.  

 

[1] W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zaleca się wpisanie da-

nych wszystkich Wykonawców – wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum. 
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Załącznik nr 1B do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY część 2 

usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12. 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez[1]: 

Lp Nazwa(y) Wykonawcy(ów) NIP Adres(y) Wykonawcy(ów) 

    

    

 

3. KORESPONDENCJĘ NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES: 

Wykonawca  

Imię i nazwisko osoby 

uprawnionej do kontaktu 

 

Adres  

Nr telefonu  

E-mail  

Adres skrzynki ePUAP  

 

4. Ja (my) niżej podpisany (i), działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy składające-

go niniejszą ofertę oświadczam(y), że: 

1. Zapoznałem(liśmy) się z treścią SWZ oraz jej załącznikami dla niniejszego postępowa-

nia o zamówienie publiczne i akceptuję (jemy) ją w całości bez zastrzeżeń. 

2. Gwarantuje(my) wykonanie całości przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego. 

3. Gwarantuje(my) termin wykonania zamówienia zgodny z zapisami SWZ.  
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4. Cena mojej (naszej) oferty za realizację całego zamówienia wynosi ...................PLN 

brutto, (słow-

nie:..................................................................................................................................PLN) 

Stawka VAT: …………….% 

a) Cena jednostkowa brutto za wykonanie usługi dla 1 Mg odpadu …........... [zł] 

Uwaga: Ceny należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Akceptuje(my) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części III SWZ. 

6. W przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązu-

ję(my) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

 

7. Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiega-

jący się o udzielenie zamówienia], 

 

8. [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w ro-

zumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje 

zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwal-

czaniu 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 

  

 

  

 

9. Części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonaw-

com: 

Nazwa części zamówienia Nazwa firm podwykonawców 
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10. Inne oświadczenia: 

 

a) Oświadczam(y), że wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 

lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem(liśmy) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

w niniejszym postępowaniu.* 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczą-

cych lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 

ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wy-

kreślenie). 

b) W myśl art. 225 u.p.z.p informuję(my), że zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług wybór mojej/ naszej oferty (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 

  nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. 

  będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w 

następującym zakresie: 
 

Nazwa (rodzaj) towaru lub usług których dostawa 

lub świadczenie będą prowadziły do powstania 

obowiązku podatkowego 

Wartość towaru lub usługi objętego 

obowiązkiem podatkowym zamawiającego, 

bez kwoty podatku 

Stawka podatku od towarów 

i usług, która zgodnie z 

wiedzą wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie. 

   

   

 

c) Wykonawca oświadcza iż jest* (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):  

  Mikro przedsiębiorstwem 

  Małym przedsiębiorstwem 

  Średnim przedsiębiorstwem 

  Dużym przedsiębiorstwem 

 

* zaznaczyć właściwe - Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw 

oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).  

W przypadku konsorcjum wymaganą informację należy podać w odniesieniu do lidera konsorcjum. 
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- Mikro przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 10 pracowników a jego roczny obrót nie prze-

kracza (lub/i jego całkowity bilans roczny) 2 milionów EUR. 

- Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub rocz-

na suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

- Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsię-

biorstwami 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. 

- Duże przedsiębiorstwo: jest to przedsiębiorstwo, które nie kwalifikuje się do żadnej z ww. kategorii przed-

siębiorstw. 

 

 

UWAGA: 

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej.  

 

 

[1] W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zaleca się wpisanie da-

nych wszystkich Wykonawców – wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum. 
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Załącznik nr 1C do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY część 3 

usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12. 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. 

 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez[1]: 

Lp Nazwa(y) Wykonawcy(ów) NIP Adres(y) Wykonawcy(ów) 

    

    

 

3. KORESPONDENCJĘ NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES: 

Wykonawca  

Imię i nazwisko osoby 

uprawnionej do kontaktu 

 

Adres  

Nr telefonu  

E-mail  

Adres skrzynki ePUAP  

 

4. Ja (my) niżej podpisany (i), działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy składające-

go niniejszą ofertę oświadczam(y), że: 

1. Zapoznałem(liśmy) się z treścią SWZ oraz jej załącznikami dla niniejszego postępowa-

nia o zamówienie publiczne i akceptuję (jemy) ją w całości bez zastrzeżeń. 

2. Gwarantuje(my) wykonanie całości przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego. 

3. Gwarantuje(my) termin wykonania zamówienia zgodny z zapisami SWZ.  
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4. Cena mojej (naszej) oferty za realizację całego zamówienia wynosi ...................PLN 

brutto, (słow-

nie:..................................................................................................................................PLN) 

Stawka VAT: …………….% 

a) Cena jednostkowa brutto za wykonanie usługi dla 1 Mg odpadu …........... [zł] 

 

Uwaga: Ceny należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Akceptuje(my) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części III SWZ. 

6. W przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązu-

ję(my) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

 

7. Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiega-

jący się o udzielenie zamówienia], 

 

8. [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w ro-

zumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje 

zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwal-

czaniu 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 

  

 

  

 

9. Części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonaw-

com: 

Nazwa części zamówienia Nazwa firm podwykonawców 
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10. Inne oświadczenia: 

 

a) Oświadczam(y), że wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 

lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem(liśmy) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

w niniejszym postępowaniu.* 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczą-

cych lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 

ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wy-

kreślenie). 

b) W myśl art. 225 u.p.z.p informuję(my), że zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług wybór mojej/ naszej oferty (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

  nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. 

  będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w 

następującym zakresie: 
 

Nazwa (rodzaj) towaru lub usług których dostawa 

lub świadczenie będą prowadziły do powstania 

obowiązku podatkowego 

Wartość towaru lub usługi objętego 

obowiązkiem podatkowym zamawiającego, 

bez kwoty podatku 

Stawka podatku od towarów 

i usług, która zgodnie z 

wiedzą wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie. 

   

   

 

c) Wykonawca oświadcza iż jest* (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):  

  Mikro przedsiębiorstwem 

  Małym przedsiębiorstwem 

  Średnim przedsiębiorstwem 

  Dużym przedsiębiorstwem 

 

* zaznaczyć właściwe - Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw 

oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).  

W przypadku konsorcjum wymaganą informację należy podać w odniesieniu do lidera konsorcjum. 
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- Mikro przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 10 pracowników a jego roczny obrót nie prze-

kracza (lub/i jego całkowity bilans roczny) 2 milionów EUR. 

- Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub rocz-

na suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

- Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsię-

biorstwami 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. 

- Duże przedsiębiorstwo: jest to przedsiębiorstwo, które nie kwalifikuje się do żadnej z ww. kategorii przed-

siębiorstw. 

 

 

UWAGA: 

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej.  

 

 

[1] W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zaleca się wpisanie da-

nych wszystkich Wykonawców – wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum. 
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Załącznik nr 1D do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY część 4 

usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12. 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. 

 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez[1]: 

Lp Nazwa(y) Wykonawcy(ów) NIP Adres(y) Wykonawcy(ów) 

    

    

 

3. KORESPONDENCJĘ NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES: 

Wykonawca  

Imię i nazwisko osoby 

uprawnionej do kontaktu 

 

Adres  

Nr telefonu  

E-mail  

Adres skrzynki ePUAP  

 

4. Ja (my) niżej podpisany (i), działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy składające-

go niniejszą ofertę oświadczam(y), że: 

1. Zapoznałem(liśmy) się z treścią SWZ oraz jej załącznikami dla niniejszego postępowa-

nia o zamówienie publiczne i akceptuję (jemy) ją w całości bez zastrzeżeń. 

2. Gwarantuje(my) wykonanie całości przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego. 

3. Gwarantuje(my) termin wykonania zamówienia zgodny z zapisami SWZ.  
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4. Cena mojej (naszej) oferty za realizację całego zamówienia wynosi ...................PLN 

brutto, (słow-

nie:..................................................................................................................................PLN) 

Stawka VAT: …………….% 

a) Cena jednostkowa brutto za wykonanie usługi dla 1 Mg odpadu …........... [zł] 

 

Uwaga: Ceny należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Akceptuje(my) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części III SWZ. 

6. W przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązu-

ję(my) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

 

7. Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiega-

jący się o udzielenie zamówienia], 

 

8. [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w ro-

zumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje 

zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwal-

czaniu 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 

  

 

  

 

9. Części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonaw-

com: 

Nazwa części zamówienia Nazwa firm podwykonawców 

  



Strona 41/119 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. 

 

 

 
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko 

tel. +48 87 555 54 10, fax: +48 87 555 54 11, e-mail: biuro@zuokspytkowo.pl, http://www.zuokspytkowo.pl 
NIP 8451958301; REGON 280470190; BDO 000012919 

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000346147 
Kapitał Zakładowy: 18.541.500,00 PLN 

 

10. Inne oświadczenia: 

 

a) Oświadczam(y), że wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 

lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem(liśmy) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

w niniejszym postępowaniu.* 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczą-

cych lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 

ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wy-

kreślenie). 

b) W myśl art. 225 u.p.z.p informuję(my), że zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług wybór mojej/ naszej oferty (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

  nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. 

  będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w 

następującym zakresie: 
 

Nazwa (rodzaj) towaru lub usług których dostawa 

lub świadczenie będą prowadziły do powstania 

obowiązku podatkowego 

Wartość towaru lub usługi objętego 

obowiązkiem podatkowym zamawiającego, 

bez kwoty podatku 

Stawka podatku od towarów 

i usług, która zgodnie z 

wiedzą wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie. 

   

   

 

c) Wykonawca oświadcza iż jest* (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):  

  Mikro przedsiębiorstwem 

  Małym przedsiębiorstwem 

  Średnim przedsiębiorstwem 

  Dużym przedsiębiorstwem 

 

* zaznaczyć właściwe - Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw 

oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).  

W przypadku konsorcjum wymaganą informację należy podać w odniesieniu do lidera konsorcjum. 
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- Mikro przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 10 pracowników a jego roczny obrót nie prze-

kracza (lub/i jego całkowity bilans roczny) 2 milionów EUR. 

- Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub rocz-

na suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

- Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsię-

biorstwami 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. 

- Duże przedsiębiorstwo: jest to przedsiębiorstwo, które nie kwalifikuje się do żadnej z ww. kategorii przed-

siębiorstw. 

 

 

UWAGA: 

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej.  

 

 

[1] W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zaleca się wpisanie da-

nych wszystkich Wykonawców – wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum. 
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Załącznik nr 1E do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY część 5 

usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12. 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez[1]: 

Lp Nazwa(y) Wykonawcy(ów) NIP Adres(y) Wykonawcy(ów) 

    

    

 

3. KORESPONDENCJĘ NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES: 

Wykonawca  

Imię i nazwisko osoby 

uprawnionej do kontaktu 

 

Adres  

Nr telefonu  

E-mail  

Adres skrzynki ePUAP  

 

4. Ja (my) niżej podpisany (i), działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy składające-

go niniejszą ofertę oświadczam(y), że: 

1. Zapoznałem(liśmy) się z treścią SWZ oraz jej załącznikami dla niniejszego postępowa-

nia o zamówienie publiczne i akceptuję (jemy) ją w całości bez zastrzeżeń. 

2. Gwarantuje(my) wykonanie całości przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego. 

3. Gwarantuje(my) termin wykonania zamówienia zgodny z zapisami SWZ.  
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4. Cena mojej (naszej) oferty za realizację całego zamówienia wynosi ...................PLN 

brutto, (słow-

nie:..................................................................................................................................PLN) 

Stawka VAT: …………….% 

a) Cena jednostkowa brutto za wykonanie usługi dla 1 Mg odpadu …........... [zł] 

Uwaga: Ceny należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Akceptuje(my) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części III SWZ. 

6. W przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązu-

ję(my) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

 

7. Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiega-

jący się o udzielenie zamówienia], 

 

8. [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w ro-

zumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje 

zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwal-

czaniu 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 

  

 

  

 

9. Części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonaw-

com: 

Nazwa części zamówienia Nazwa firm podwykonawców 
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10. Inne oświadczenia: 

 

a) Oświadczam(y), że wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 

lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem(liśmy) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

w niniejszym postępowaniu.* 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczą-

cych lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 

ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wy-

kreślenie). 

b) W myśl art. 225 u.p.z.p informuję(my), że zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług wybór mojej/ naszej oferty (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 

  nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. 

  będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w 

następującym zakresie: 
 

Nazwa (rodzaj) towaru lub usług których dostawa 

lub świadczenie będą prowadziły do powstania 

obowiązku podatkowego 

Wartość towaru lub usługi objętego 

obowiązkiem podatkowym zamawiającego, 

bez kwoty podatku 

Stawka podatku od towarów 

i usług, która zgodnie z 

wiedzą wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie. 

   

   

 

c) Wykonawca oświadcza iż jest* (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):  

  Mikro przedsiębiorstwem 

  Małym przedsiębiorstwem 

  Średnim przedsiębiorstwem 

  Dużym przedsiębiorstwem 

 

* zaznaczyć właściwe - Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw 

oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).  

W przypadku konsorcjum wymaganą informację należy podać w odniesieniu do lidera konsorcjum. 
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- Mikro przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 10 pracowników a jego roczny obrót nie prze-

kracza (lub/i jego całkowity bilans roczny) 2 milionów EUR. 

- Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub rocz-

na suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

- Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsię-

biorstwami 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. 

- Duże przedsiębiorstwo: jest to przedsiębiorstwo, które nie kwalifikuje się do żadnej z ww. kategorii przed-

siębiorstw. 

 

 

UWAGA: 

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej.  

 

 

[1] W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zaleca się wpisanie da-

nych wszystkich Wykonawców – wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum. 
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Załącznik nr 1F do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY część 6 

usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12. 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez[1]: 

Lp Nazwa(y) Wykonawcy(ów) NIP Adres(y) Wykonawcy(ów) 

    

    

 

3. KORESPONDENCJĘ NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES: 

Wykonawca  

Imię i nazwisko osoby 

uprawnionej do kontaktu 

 

Adres  

Nr telefonu  

E-mail  

Adres skrzynki ePUAP  

 

4. Ja (my) niżej podpisany (i), działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy składające-

go niniejszą ofertę oświadczam(y), że: 

1. Zapoznałem(liśmy) się z treścią SWZ oraz jej załącznikami dla niniejszego postępowa-

nia o zamówienie publiczne i akceptuję (jemy) ją w całości bez zastrzeżeń. 

2. Gwarantuje(my) wykonanie całości przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego. 

3. Gwarantuje(my) termin wykonania zamówienia zgodny z zapisami SWZ.  
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4. Cena mojej (naszej) oferty za realizację całego zamówienia wynosi ...................PLN 

brutto, (słow-

nie:..................................................................................................................................PLN) 

Stawka VAT: …………….% 

a) Cena jednostkowa brutto za wykonanie usługi dla 1 Mg odpadu …........... [zł] 

Uwaga: Ceny należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Akceptuje(my) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części III SWZ. 

6. W przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązu-

ję(my) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

 

7. Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiega-

jący się o udzielenie zamówienia], 

 

8. [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w ro-

zumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje 

zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwal-

czaniu 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 

  

 

  

 

9. Części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonaw-

com: 

 

Nazwa części zamówienia Nazwa firm podwykonawców 
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10. Inne oświadczenia: 

 

a) Oświadczam(y), że wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 

lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem(liśmy) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

w niniejszym postępowaniu.* 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczą-

cych lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 

ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wy-

kreślenie). 

b) W myśl art. 225 u.p.z.p informuję(my), że zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług wybór mojej/ naszej oferty (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 

  nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. 

  będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w 

następującym zakresie: 
 

Nazwa (rodzaj) towaru lub usług których dostawa 

lub świadczenie będą prowadziły do powstania 

obowiązku podatkowego 

Wartość towaru lub usługi objętego 

obowiązkiem podatkowym zamawiającego, 

bez kwoty podatku 

Stawka podatku od towarów 

i usług, która zgodnie z 

wiedzą wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie. 

   

   

 

c) Wykonawca oświadcza iż jest* (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):  

  Mikro przedsiębiorstwem 

  Małym przedsiębiorstwem 

  Średnim przedsiębiorstwem 

  Dużym przedsiębiorstwem 

 

* zaznaczyć właściwe - Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw 

oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).  

W przypadku konsorcjum wymaganą informację należy podać w odniesieniu do lidera konsorcjum. 
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- Mikro przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 10 pracowników a jego roczny obrót nie prze-

kracza (lub/i jego całkowity bilans roczny) 2 milionów EUR. 

- Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub rocz-

na suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

- Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsię-

biorstwami 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. 

- Duże przedsiębiorstwo: jest to przedsiębiorstwo, które nie kwalifikuje się do żadnej z ww. kategorii przed-

siębiorstw. 

 

 

UWAGA: 

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej.  

 

 

[1] W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zaleca się wpisanie da-

nych wszystkich Wykonawców – wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum. 
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Załącznik nr 2 do SWZ 

 

Należy wypełnić i złożyć wraz z ofertą oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz speł-

nianiu warunków udziału w postępowaniu (JEDZ).  

 

 

Elektroniczny wzór dokumentu JEDZ stanowi załącznik nr 2 do przedmiotowej procedury 

przetargowej - znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: 

www.zuokspytkowo.pl/zamowienia w szczegółach niniejszego postępowania.  

 

Instrukcja wypełniania formularza JEDZ znajduje się na stronie internetowej Urzędu Za-

mówień Publicznych pod adresem: 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-

Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf 

 

 

 

 

UWAGA: 

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg 

złożenia oświadczenia dotyczy każdego z wykonawców.  

2. W przypadku polegania przez wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udo-

stępniających zasoby, wykonawca przedstawia wraz z własnym oświadczeniem oświad-

czenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 

podmiotu. 

3. Oświadczenie składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej. 

 

 

http://www.zuokspytkowo.pl/
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf
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Załącznik nr 3 do SWZ 

Wykaz usług 

Część ……………………… 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. 

2. WYKONAWCA: 

Lp Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

wykonałem(wykonaliśmy)/wykonuje (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) 

następujące usługi: 

Lp Przedmiot usługi Wartość Data 

wykonania 

Podmioty, na rzecz których usługi 

zostały wykonane  

1     

2     

 

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub 

są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty spo-

rządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli wykonawca 

z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W 

przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. 

 

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z 

ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdza-

jący, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. [art. 

118 ust 3 u.p.z.p.] 
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Załącznik nr 4 do SWZ 

oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

część ………………… 

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

(nazwa i adres Wykonawcy) 

mając na uwadze treść dyspozycji z art. 108 ust. 1 pkt 5 niniejszym oświadczam, że: 

1. w/w wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wraz z pozostałymi wykonawcami 

ubiegającymi się o niniejsze zamówienie publiczne** 

 

2. w/w wykonawca należy do grupy kapitałowej wraz z pozostałymi wykonawcami 

ubiegającymi się o niniejsze zamówienie publiczne** 

 

…………………………………………… (dane Wykonawcy) 

…………………………………………… (dane Wykonawcy) 

który złożył odrębną ofertę w postępowaniu 

 

Jednocześnie załączam następujące dokumenty lub informacje potwierdzające 

przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej 

grupy kapitałowej: 

a. …………………………………………………………………………… 

b. ……………………………………………………………………………. 

Jestem świadomy (a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 §1 Kodeksu Karne-

go. 

** Niepotrzebne skreślić 

Uwaga: 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie 

składa każdy z Wykonawców. 
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Załącznik nr 5 do SWZ 

 

Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 

125 ust. 1 u.p.z.p. 

 

Część ……………………. 

 

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

(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZAM 

o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu składanym na formularzu jednolitego 

europejskiego dokumentu zamówienia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p. w zakre-

sie niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 3 u.p.z.p., 

art. 108 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p. - dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 u.p.z.p. - dotyczących 

zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, 

art. 108 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA: 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie 

składa każdy z Wykonawców. 
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CZĘŚĆ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 1 

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób 

ciągły odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i 

przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 (tzw. 

preRDF) w ilości do 2 200 Mg poprzez ich odzysk. 

 

Odpady przeznaczone do dalszego zagospodarowania powstają z niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych (kod 20 03 01) oraz odpadów opakowaniowych 

(kod 15 01 06) poprzez przejście ich przez linię sortowniczą. Odpady po przejściu przez 

małą kabinę sortowniczą, która przeznaczona jest na wyjęcie przez sortowaczy odpadów 

tarasujących trafiają na przesiewacz wibracyjny typu kaskadowego. Na przesiewaczu 

oddzielana jest frakcja podsitowa, zaś frakcja nadsitowa, z której powstają odpady będące 

przedmiotem zamówienia, kierowana jest do dużej kabiny sortowniczej, w której wybierane 

są odpady opakowaniowe typu szkło, makulatura, butelki PET, metale. Na separatorach 

magnetycznych i niemagnetycznych wybierane są metale żelazne i nieżelazne. Po 

przejściu przez manualną kabinę sortowniczą odpady kierowane są kolejno na separator 

pneumatyczny i optopneumatyczny, gdzie ostatecznie zostaje wysortowany odpad o dużej 

kaloryczności będący przedmiotem zamówienia. 

Skład odpadów może ulec zmianie w zależności od morfologii odpadów dowożonych do 

ZUOK Spytkowo. Odpady są belowane na prasie w formie kostek o wymiarach ok dł. 75-

110 x szer. 110 x wys. 75 cm związanych stale drutem o grubości 3,0 mm. Średnia waga 

jednej beli odpadów wynosi ok 450-500 kg. 

Odpady są przechowywane na placach magazynowych. 

 

Odbiór odpadów będzie odbywał się w trybie ciągłym w dniach od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 7:00 do 15:00 w ilości określonej w dyspozycji odbioru przesłanej e-

mailem do przedstawiciela Wykonawcy. Odbiór nastąpi w terminie 5 dni roboczych od daty 

wysłania dyspozycji odbioru. Wskazany w dyspozycji odbioru termin jest terminem, 

którego przekroczenie spowoduje naliczenie kar przewidzianych w umowie za 

niewykonanie w ustalonym terminie części usługi. Zamawiający będzie wysyłał dyspozycję 
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odbioru biorąc pod uwagę pełen załadunek środka transportu Wykonawcy. Szacunkowa 

ilość wytworzonych odpadów do odebrania w ciągu tygodnia wynosi w granicach ok. 80 

Mg. - 120 Mg. Zamawiający zastrzega, iż podana ilość wytworzonych odpadów do 

odebrania w ciągu tygodnia jest wielkością prognozowaną i w zależności od potrzeb 

Zamawiającego może ulec zmianie. Tygodniowe limity nie sumują się, tzn. przyjęcie 

zwiększonej ilości odpadów w jednym tygodniu nie powoduje zmniejszenia w innym. 

Odbiór odpadów odbywał się będzie z terenu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. mieszczącego się w Spytkowie 69, 11-500 Giżycko 

(położenie geograficzne: DMS N 54° 05’20,24” E 21º48’07,37”). Załadunek odpadu o 

kodzie 19 12 12 leży po stronie Zamawiającego, zaś transport po stronie Wykonawcy. 

Ważenie odbieranych przez Wykonawcę komponentów będzie odbywało się na 

zalegalizowanej wadze Zamawiającego i będzie potwierdzane kwitem wagowym oraz 

kartą przekazania odpadu w systemie BDO. Dokumenty te stanowić będą wyłączną 

podstawę do określania ilości odebranych odpadów pomiędzy Zamawiającym, a 

Wykonawcą. 

 

UWAGA! 5 dniowy termin na odbiór odpadów od wysłania dyspozycji dotyczy każdej ilości 

wskazanej przez Zamawiającego w dyspozycji. 

 

Oferowany sposób zagospodarowania odpadów musi być zgodny z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa. 

Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo po wykonaniu usługi (w skali danego 

miesiąca rozliczeniowego) do dostarczenia Zamawiającemu, bez wezwania, dokumentów 

potwierdzających odzysk z zagospodarowanego odpadu (dokument potwierdzający 

odzysk, DPR). Dokument ten wystawiany powinien być zbiorczo dla danego rodzaju 

odpadu za dany miesiąc w danym roku sprawozdawczym w terminie 7 dni od ostatniego 

dnia miesiąca. 

 

Dostarczone Zamawiającemu dokumenty potwierdzające odzysk z zagospodarowanego 

odpadu oraz potwierdzone przez Zamawiającego i Wykonawcę karty przekazania odpadu 

w systemie BDO stanowić będą podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 
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Wartość każdej usługi będzie obliczana przez pomnożenie ceny oferowanej przez 

Wykonawcę w ofercie za usługę odbioru i zagospodarowania 1Mg przez ilość odebranych 

odpadów. 

Rozliczanie odbywać się będzie na podstawie cen jednostkowych, całkowite 

wynagrodzenie Wykonawcy będzie odpowiadało cenie wskazanej w ofercie za usługę 

odbioru i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12. 

 

Rozliczenie odbywać się będzie w cyku miesięcznym. 

 

Część 2  

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób 

ciągły odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i 

przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 (tzw. 

preRDF) w ilości do 2 700 Mg poprzez ich odzysk. 

 

Odpady przeznaczone do dalszego zagospodarowania powstają z niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych (kod 20 03 01) oraz odpadów opakowaniowych 

(kod 15 01 06) poprzez przejście ich przez linię sortowniczą. Odpady po przejściu przez 

małą kabinę sortowniczą, która przeznaczona jest na wyjęcie przez sortowaczy odpadów 

tarasujących trafiają na przesiewacz wibracyjny typu kaskadowego. Na przesiewaczu 

oddzielana jest frakcja podsitowa, zaś frakcja nadsitowa, z której powstają odpady będące 

przedmiotem zamówienia, kierowana jest do dużej kabiny sortowniczej, w której wybierane 

są odpady opakowaniowe typu szkło, makulatura, butelki PET, metale. Na separatorach 

magnetycznych i niemagnetycznych wybierane są metale żelazne i nieżelazne. Po 

przejściu przez manualną kabinę sortowniczą odpady kierowane są kolejno na separator 

pneumatyczny i optopneumatyczny, gdzie ostatecznie zostaje wysortowany odpad o dużej 

kaloryczności będący przedmiotem zamówienia. 

Skład odpadów może ulec zmianie w zależności od morfologii odpadów dowożonych do 

ZUOK Spytkowo. Odpady są belowane na prasie w formie kostek o wymiarach ok dł. 75-

110 x szer. 110 x wys. 75 cm związanych stale drutem o grubości 3,0 mm. Średnia waga 

jednej beli odpadów wynosi ok 450-500 kg. 

Odpady są przechowywane na placach magazynowych. 
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Odbiór odpadów będzie odbywał się w trybie ciągłym w dniach od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 7:00 do 15:00 w ilości określonej w dyspozycji odbioru przesłanej e-

mailem do przedstawiciela Wykonawcy. Odbiór nastąpi w terminie 5 dni roboczych od daty 

wysłania dyspozycji odbioru. Wskazany w dyspozycji odbioru termin jest terminem, 

którego przekroczenie spowoduje naliczenie kar przewidzianych w umowie za 

niewykonanie w ustalonym terminie części usługi. Zamawiający będzie wysyłał dyspozycję 

odbioru biorąc pod uwagę pełen załadunek środka transportu Wykonawcy. Szacunkowa 

ilość wytworzonych odpadów do odebrania w ciągu tygodnia wynosi w granicach ok. 90 

Mg. - 130 Mg. Zamawiający zastrzega, iż podana ilość wytworzonych odpadów do 

odebrania w ciągu tygodnia jest wielkością prognozowaną i w zależności od potrzeb 

Zamawiającego może ulec zmianie. Tygodniowe limity nie sumują się, tzn. przyjęcie 

zwiększonej ilości odpadów w jednym tygodniu nie powoduje zmniejszenia w innym. 

Odbiór odpadów odbywał się będzie z terenu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. mieszczącego się w Spytkowie 69, 11-500 Giżycko 

(położenie geograficzne: DMS N 54° 05’20,24” E 21º48’07,37”). Załadunek odpadu o 

kodzie 19 12 12 leży po stronie Zamawiającego, zaś transport po stronie Wykonawcy. 

Ważenie odbieranych przez Wykonawcę komponentów będzie odbywało się na 

zalegalizowanej wadze Zamawiającego i będzie potwierdzane kwitem wagowym oraz 

kartą przekazania odpadu w systemie BDO. Dokumenty te stanowić będą wyłączną 

podstawę do określania ilości odebranych odpadów pomiędzy Zamawiającym, a 

Wykonawcą. 

 

UWAGA! 5 dniowy termin na odbiór odpadów od wysłania dyspozycji dotyczy każdej ilości 

wskazanej przez Zamawiającego w dyspozycji. 

 

Oferowany sposób zagospodarowania odpadów musi być zgodny z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa. 

Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo po wykonaniu usługi (w skali danego 

miesiąca rozliczeniowego) do dostarczenia Zamawiającemu, bez wezwania, dokumentów 

potwierdzających odzysk z zagospodarowanego odpadu (dokument potwierdzający 

odzysk, DPR). Dokument ten wystawiany powinien być zbiorczo dla danego rodzaju 
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odpadu za dany miesiąc w danym roku sprawozdawczym w terminie 7 dni od ostatniego 

dnia miesiąca. 

 

Dostarczone Zamawiającemu dokumenty potwierdzające odzysk z zagospodarowanego 

odpadu oraz potwierdzone przez Zamawiającego i Wykonawcę karty przekazania odpadu 

w systemie BDO stanowić będą podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

 

Wartość każdej usługi będzie obliczana przez pomnożenie ceny oferowanej przez 

Wykonawcę w ofercie za usługę odbioru i zagospodarowania 1Mg przez ilość odebranych 

odpadów. 

Rozliczanie odbywać się będzie na podstawie cen jednostkowych, całkowite 

wynagrodzenie Wykonawcy będzie odpowiadało cenie wskazanej w ofercie za usługę 

odbioru i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12. 

 

Rozliczenie odbywać się będzie w cyku miesięcznym. 

 

Część 3 

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób 

ciągły odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i 

przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja 

nadsitowa powyżej 80 mm ( tzw. balast) w ilości do 2 500 Mg poprzez poddanie ich 

odzyskowi. 

Odpady przeznaczone do dalszego zagospodarowania powstają z niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych (kod 20 03 01) oraz odpadów opakowaniowych 

(kod 15 01 06) poprzez przejście ich przez linię sortowniczą. Odpady po przejściu przez 

małą kabinę sortowniczą, która przeznaczona jest na wyjęcie przez sortowaczy odpadów 

tarasujących trafiają na przesiewacz wibracyjny typu kaskadowego. Na przesiewaczu 

oddzielana jest frakcja podsitowa, zaś frakcja nadsitowa, z której powstają odpady będące 

przedmiotem zamówienia, kierowana jest do dużej kabiny sortowniczej, w której wybierane 

są odpady opakowaniowe typu szkło, makulatura, butelki PET, metale. Na separatorach 

magnetycznych i niemagnetycznych wybierane są metale żelazne i nieżelazne. Po 

przejściu przez manualną kabinę sortowniczą odpady kierowane są kolejno na separator 
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pneumatyczny i optopneumatyczny, gdzie ostatecznie zostaje wysortowany odpad 

pozbawiony części frakcji lotnej (lekka frakcja lotna jest odsortowywana i stanowi inny 

rodzaj odpadu). 

Skład odpadów może ulec zmianie w zależności od morfologii odpadów dowożonych do 

ZUOK Spytkowo. 

W celu realizacji zlecenia zamawiający planuje przekazać frakcje w ilości ok 70 - 110 Mg 

tygodniowo. Odpad w postaci niebelowanej (luzem). 

 

Odbiór odpadów będzie odbywał się w trybie ciągłym w dniach od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 7:00 do 15:00 w ilości określonej w dyspozycji odbioru przesłanej e-

mailem do przedstawiciela Wykonawcy. Odbiór nastąpi w terminie 5 dni roboczych od daty 

wysłania dyspozycji odbioru. Wskazany w dyspozycji odbioru termin jest terminem, 

którego przekroczenie spowoduje naliczenie kar przewidzianych w umowie za 

niewykonanie w ustalonym terminie części usługi. 

 

Zamawiający będzie wysyłał dyspozycje przekazania odpadu biorąc pod uwagę pełen 

załadunek środka transportu Zamawiającego. Szacunkowa ilość wytworzonych odpadów 

do zagospodarowania w ciągu tygodnia wynosi ok. 70 - 110 Mg. Zamawiający zastrzega, 

iż podana ilość wytworzonych odpadów do odebrania w ciągu tygodnia jest wielkością 

prognozowaną i w zależności od potrzeb Zamawiającego może ulec zmianie. Odbiór 

odpadów odbywał się będzie z terenu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 

Spytkowo Sp. z o.o. mieszczącego się w Spytkowie 69, 11-500 Giżycko (położenie 

geograficzne: DMS N 54° 05’20,24” E 21º48’07,37”). Załadunek odpadu o kodzie 19 12 12 

leży po stronie Zamawiającego. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę komponentów 

będzie odbywało się na zalegalizowanej wadze Zamawiającego i będzie potwierdzane 

kwitem wagowym oraz kartą przekazania odpadu w systemie BDO. Dokumenty te 

stanowić będą wyłączną podstawę do określania ilości odpadów do zagospodarowania 

pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 

 

UWAGA! 5 dniowy termin na odbiór odpadów od wysłania dyspozycji dotyczy każdej ilości 

wskazanej przez Zamawiającego w dyspozycji. 
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Oferowany sposób zagospodarowania odpadów musi być zgodny z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa. 

Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo po wykonaniu usługi (w skali danego 

miesiąca rozliczeniowego) do dostarczenia Zamawiającemu, bez wezwania, dokumentów 

potwierdzających odzysk z zagospodarowanego odpadu (dokument potwierdzający 

odzysk, DPR). Dokument ten wystawiany powinien być zbiorczo dla danego rodzaju 

odpadu za dany miesiąc w danym roku sprawozdawczym w terminie 7 dni od ostatniego 

dnia miesiąca. 

Dostarczone Zamawiającemu dokumenty potwierdzające odzysk z zagospodarowanego 

odpadu oraz potwierdzone przez Zamawiającego i Wykonawcę karty przekazania odpadu 

w systemie BDO stanowić będą podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

 

Wartość każdej usługi będzie obliczana przez pomnożenie ceny oferowanej przez 

Wykonawcę w ofercie za usługę odbioru i zagospodarowania 1Mg przez ilość odebranych 

odpadów. 

Rozliczanie odbywać się będzie na podstawie cen jednostkowych, całkowite 

wynagrodzenie Wykonawcy będzie odpowiadało cenie wskazanej w ofercie za usługę 

odbioru i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12. 

 

Rozliczenie odbywać się będzie w cyku miesięcznym. 

 

Część 4 

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób 

ciągły odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i 

przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja 

nadsitowa powyżej 80 mm ( tzw. balast) w ilości do 3 800 Mg poprzez poddanie ich 

odzyskowi. 

 

Odpady przeznaczone do dalszego zagospodarowania powstają z niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych (kod 20 03 01) oraz odpadów opakowaniowych 

(kod 15 01 06) poprzez przejście ich przez linię sortowniczą. Odpady po przejściu przez 

małą kabinę sortowniczą, która przeznaczona jest na wyjęcie przez sortowaczy odpadów 
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tarasujących trafiają na przesiewacz wibracyjny typu kaskadowego. Na przesiewaczu 

oddzielana jest frakcja podsitowa, zaś frakcja nadsitowa, z której powstają odpady będące 

przedmiotem zamówienia, kierowana jest do dużej kabiny sortowniczej, w której wybierane 

są odpady opakowaniowe typu szkło, makulatura, butelki PET, metale. Na separatorach 

magnetycznych i niemagnetycznych wybierane są metale żelazne i nieżelazne. Po 

przejściu przez manualną kabinę sortowniczą odpady kierowane są kolejno na separator 

pneumatyczny i optopneumatyczny, gdzie ostatecznie zostaje wysortowany odpad 

pozbawiony części frakcji lotnej (lekka frakcja lotna jest odsortowywana i stanowi inny 

rodzaj odpadu). 

Skład odpadów może ulec zmianie w zależności od morfologii odpadów dowożonych do 

ZUOK Spytkowo. 

W celu realizacji zlecenia zamawiający planuje przekazać frakcje w ilości ok 130 - 160 Mg 

tygodniowo. Odpad w postaci niebelowanej (luzem). 

 

Odbiór odpadów będzie odbywał się w trybie ciągłym w dniach od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 7:00 do 15:00 w ilości określonej w dyspozycji odbioru przesłanej e-

mailem do przedstawiciela Wykonawcy. Odbiór nastąpi w terminie 5 dni roboczych od daty 

wysłania dyspozycji odbioru. Wskazany w dyspozycji odbioru termin jest terminem, 

którego przekroczenie spowoduje naliczenie kar przewidzianych w umowie za 

niewykonanie w ustalonym terminie części usługi. 

 

Zamawiający będzie wysyłał dyspozycje przekazania odpadu biorąc pod uwagę pełen 

załadunek środka transportu Zamawiającego. Szacunkowa ilość wytworzonych odpadów 

do zagospodarowania w ciągu tygodnia wynosi ok. 130-160 Mg. Zamawiający zastrzega, 

iż podana ilość wytworzonych odpadów do odebrania w ciągu tygodnia jest wielkością 

prognozowaną i w zależności od potrzeb Zamawiającego może ulec zmianie. Odbiór 

odpadów odbywał się będzie z terenu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 

Spytkowo Sp. z o.o. mieszczącego się w Spytkowie 69, 11-500 Giżycko (położenie 

geograficzne: DMS N 54° 05’20,24” E 21º48’07,37”). Załadunek odpadu o kodzie 19 12 12 

leży po stronie Zamawiającego. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę komponentów 

będzie odbywało się na zalegalizowanej wadze Zamawiającego i będzie potwierdzane 

kwitem wagowym oraz kartą przekazania odpadu w systemie BDO. Dokumenty te 
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stanowić będą wyłączną podstawę do określania ilości odpadów do zagospodarowania 

pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 

 

UWAGA! 5 dniowy termin na odbiór odpadów od wysłania dyspozycji dotyczy każdej ilości 

wskazanej przez Zamawiającego w dyspozycji. 

 

Oferowany sposób zagospodarowania odpadów musi być zgodny z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa. 

Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo po wykonaniu usługi (w skali danego 

miesiąca rozliczeniowego) do dostarczenia Zamawiającemu, bez wezwania, dokumentów 

potwierdzających odzysk z zagospodarowanego odpadu (dokument potwierdzający 

odzysk, DPR). Dokument ten wystawiany powinien być zbiorczo dla danego rodzaju 

odpadu za dany miesiąc w danym roku sprawozdawczym w terminie 7 dni od ostatniego 

dnia miesiąca. 

 

Dostarczone Zamawiającemu dokumenty potwierdzające odzysk z zagospodarowanego 

odpadu oraz potwierdzone przez Zamawiającego i Wykonawcę karty przekazania odpadu 

w systemie BDO stanowić będą podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

 

Wartość każdej usługi będzie obliczana przez pomnożenie ceny oferowanej przez 

Wykonawcę w ofercie za usługę odbioru i zagospodarowania 1Mg przez ilość odebranych 

odpadów. 

Rozliczanie odbywać się będzie na podstawie cen jednostkowych, całkowite 

wynagrodzenie Wykonawcy będzie odpowiadało cenie wskazanej w ofercie za usługę 

odbioru i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12. 

 

Rozliczenie odbywać się będzie w cyku miesięcznym. 

 

Część 5 

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób 

ciągły odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i 

przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja 
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powyżej 80 mm powstała ze zmielonych odpadów wielkogabarytowych w ilości do 1 100 

Mg poprzez poddanie ich odzyskowi. 

 

Odpady przeznaczone do dalszego zagospodarowania powstają z odpadów 

wielkogabarytowych poprzez częściowe odebranie z nich elementów drewnianych i 

rozdrobnienie w terminatorze z jednoczesnym odseparowaniem elementów metalowych.   

Skład odpadów może ulec zmianie w zależności od składu odpadów wielkogabarytowych 

dowożonych do ZUOK Spytkowo. 

W celu realizacji zlecenia zamawiający planuje przekazać frakcje w ilości ok 40 Mg 

tygodniowo. Odpad w postaci niebelowanej (luzem). 

Odbiór odpadów będzie odbywał się w trybie ciągłym w dniach od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 7:00 do 15:00 w ilości określonej w dyspozycji odbioru przesłanej e-

mailem do przedstawiciela Wykonawcy. Odbiór nastąpi w terminie 5 dni roboczych od daty 

wysłania dyspozycji odbioru. Wskazany w dyspozycji odbioru termin jest terminem, 

którego przekroczenie spowoduje naliczenie kar przewidzianych w umowie za 

niewykonanie w ustalonym terminie części usługi. 

 

Zamawiający będzie wysyłał dyspozycje przekazania odpadu biorąc pod uwagę pełen 

załadunek środka transportu Zamawiającego. Szacunkowa ilość wytworzonych odpadów 

do zagospodarowania w ciągu tygodnia wynosi ok. 40 Mg. Zamawiający zastrzega, iż 

podana ilość wytworzonych odpadów do odebrania w ciągu tygodnia jest wielkością 

prognozowaną i w zależności od potrzeb Zamawiającego może ulec zmianie. Odbiór 

odpadów odbywał się będzie z terenu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 

Spytkowo Sp. z o.o. mieszczącego się w Spytkowie 69, 11-500 Giżycko (położenie 

geograficzne: DMS N 54° 05’20,24” E 21º48’07,37”). Załadunek odpadu o kodzie 19 12 12 

leży po stronie Zamawiającego. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę komponentów 

będzie odbywało się na zalegalizowanej wadze Zamawiającego i będzie potwierdzane 

kwitem wagowym oraz kartą przekazania odpadu w systemie BDO. Dokumenty te 

stanowić będą wyłączną podstawę do określania ilości odpadów do zagospodarowania 

pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 
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UWAGA! 5 dniowy termin na odbiór odpadów od wysłania dyspozycji dotyczy każdej ilości 

wskazanej przez Zamawiającego w dyspozycji. 

 

Oferowany sposób zagospodarowania odpadów musi być zgodny z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa. 

Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo po wykonaniu usługi (w skali danego 

miesiąca rozliczeniowego) do dostarczenia Zamawiającemu, bez wezwania, dokumentów 

potwierdzających odzysk z zagospodarowanego odpadu (dokument potwierdzający 

odzysk, DPR). Dokument ten wystawiany powinien być zbiorczo dla danego rodzaju 

odpadu za dany miesiąc w danym roku sprawozdawczym w terminie 7 dni od ostatniego 

dnia miesiąca. 

 

Dostarczone Zamawiającemu dokumenty potwierdzające odzysk z zagospodarowanego 

odpadu oraz potwierdzone przez Zamawiającego i Wykonawcę karty przekazania odpadu 

w systemie BDO stanowić będą podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

 

Wartość każdej usługi będzie obliczana przez pomnożenie ceny oferowanej przez 

Wykonawcę w ofercie za usługę odbioru i zagospodarowania 1Mg przez ilość odebranych 

odpadów. 

Rozliczanie odbywać się będzie na podstawie cen jednostkowych, całkowite 

wynagrodzenie Wykonawcy będzie odpowiadało cenie wskazanej w ofercie za usługę 

odbioru i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12. 

 

Rozliczenie odbywać się będzie w cyku miesięcznym. 

 

Część 6 

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób 

ciągły odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i 

przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja 

powyżej 80 mm powstała ze zmielonych odpadów wielkogabarytowych w ilości do 1 300 

Mg poprzez poddanie ich odzyskowi. 
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Odpady przeznaczone do dalszego zagospodarowania powstają z odpadów 

wielkogabarytowych poprzez częściowe odebranie z nich elementów drewnianych i 

rozdrobnienie w terminatorze z jednoczesnym odseparowaniem elementów metalowych.   

Skład odpadów może ulec zmianie w zależności od składu odpadów wielkogabarytowych 

dowożonych do ZUOK Spytkowo. 

W celu realizacji zlecenia zamawiający planuje przekazać frakcje w ilości ok. 50 Mg 

tygodniowo. Odpad w postaci niebelowanej (luzem). 

 

Odbiór odpadów będzie odbywał się w trybie ciągłym w dniach od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 7:00 do 15:00 w ilości określonej w dyspozycji odbioru przesłanej e-

mailem do przedstawiciela Wykonawcy. Odbiór nastąpi w terminie 5 dni roboczych od daty 

wysłania dyspozycji odbioru. Wskazany w dyspozycji odbioru termin jest terminem, 

którego przekroczenie spowoduje naliczenie kar przewidzianych w umowie za 

niewykonanie w ustalonym terminie części usługi. 

 

Zamawiający będzie wysyłał dyspozycje przekazania odpadu biorąc pod uwagę pełen 

załadunek środka transportu Zamawiającego. Szacunkowa ilość wytworzonych odpadów 

do zagospodarowania w ciągu tygodnia wynosi ok. 50 Mg. Zamawiający zastrzega, iż 

podana ilość wytworzonych odpadów do odebrania w ciągu tygodnia jest wielkością 

prognozowaną i w zależności od potrzeb Zamawiającego może ulec zmianie. Odbiór 

odpadów odbywał się będzie z terenu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 

Spytkowo Sp. z o.o. mieszczącego się w Spytkowie 69, 11-500 Giżycko (położenie 

geograficzne: DMS N 54° 05’20,24” E 21º48’07,37”). Załadunek odpadu o kodzie 19 12 12 

leży po stronie Zamawiającego. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę komponentów 

będzie odbywało się na zalegalizowanej wadze Zamawiającego i będzie potwierdzane 

kwitem wagowym oraz kartą przekazania odpadu w systemie BDO. Dokumenty te 

stanowić będą wyłączną podstawę do określania ilości odpadów do zagospodarowania 

pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 

 

UWAGA! 5 dniowy termin na odbiór odpadów od wysłania dyspozycji dotyczy każdej ilości 

wskazanej przez Zamawiającego w dyspozycji. 
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Oferowany sposób zagospodarowania odpadów musi być zgodny z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa. 

Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo po wykonaniu usługi (w skali danego 

miesiąca rozliczeniowego) do dostarczenia Zamawiającemu, bez wezwania, dokumentów 

potwierdzających odzysk  zagospodarowanego odpadu (dokument potwierdzający odzysk, 

DPR). Dokument ten wystawiany powinien być zbiorczo dla danego rodzaju odpadu za 

dany miesiąc w danym roku sprawozdawczym w terminie 7 dni od ostatniego dnia 

miesiąca. 

 

Dostarczone Zamawiającemu dokumenty potwierdzające odzysk z zagospodarowanego 

odpadu oraz potwierdzone przez Zamawiającego i Wykonawcę karty przekazania odpadu 

w systemie BDO stanowić będą podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

 

Wartość każdej usługi będzie obliczana przez pomnożenie ceny oferowanej przez 

Wykonawcę w ofercie za usługę odbioru i zagospodarowania 1Mg przez ilość odebranych 

odpadów. 

Rozliczanie odbywać się będzie na podstawie cen jednostkowych, całkowite 

wynagrodzenie Wykonawcy będzie odpowiadało cenie wskazanej w ofercie za usługę 

odbioru i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12. 

 

Rozliczenie odbywać się będzie w cyku miesięcznym. 
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CZĘŚĆ III – WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

Umowa nr …................................./2021 część 1 

zawarta w dniu …........................2021r. 

 

pomiędzy: 

Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. z siedzibą w 

Spytkowie, Spytkowo 69, 11-500 Giżycko 

numer KRS 0000346147 Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy - Kra-

jowego Rejestru Sądowego, NIP 8451958301; REGON 280470190 

reprezentowaną przez: 

Mariusz Piasecki – Prezes Zarządu 

(zwaną dalej „Zamawiającym”) 

a 

……………………. numer KRS …………..NIP ………………….; REGON ………………. 

reprezentowaną przez: 

……………………………….. 

(zwana dalej „Wykonawcą) 

zważywszy, że: 

zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn: usługa odbioru i 

dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12, zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia oferta Wykonawcy została jako najkorzystniejsza wybrana przez Zamawiającego, 

dlatego też Strony niniejszym uzgadniają, co następuje: 

Następujące dokumenty wymienione poniżej stanowią integralną część Umowy: 

• Oferta Wykonawcy  

• Specyfikacja Warunków Zamówienia  

• Dokumentacja projektowa przedmiotu zamówienia 

Wzajemne prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odpowiadać będą ustaleniom przyjętym w 

umowie. 

§ 1 

Przedmiot zamówienia 

1. Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie:  
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usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów o kodzie 19 12 

12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 

odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 (tzw. preRDF) w ilości do 2 200 Mg poprzez 

ich odzysk. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wraz z każdą 

fakturą, bez wezwania ze strony Zamawiającego, dokumentów (lub ich poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii przez osobę umocowaną po stronie Wykonawcy), 

potwierdzających odzysk odbieranych w ramach niniejszej umowy od Zamawiającego 

odpadów, pod rygorem braku prawa Wykonawcy do wystawienia faktury za tę część 

odebranych odpadów. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w cz. II SWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wy-

maganiami zamawiającego zawartymi w SWZ ww. postępowania przetargowego sta-

nowiącego załącznik do niniejszej umowy i będącego jej integralną częścią, normami  i 

obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 2 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za prawidłowe wykonanie całego przedmio-

tu zamówienia ustalone zostało na maksymalną kwotę brut-

to ……………………………zł 

/ przy ustaleniu ceny za 1 Mg odpadu - …………. zł/. 

2. Przyjmuje się, że Wykonawca realizując zamówienie, o którym mowa w §1 

uwzględnił wszystkie koszty niezbędne do jej prawidłowego wykonania, w tym kosz-

ty związane z obowiązującymi go przepisami powszechnie obowiązującego prawa 

jak i ryzykami związanymi ze specyfiką przedmiotu umowy. 

3. Strony zgodnie ustalają, że termin płatności za każdą zrealizowaną przez Wyko-

nawcę część przedmiotu umowy wynosi 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiają-

cemu prawidłowej pod względem księgowym faktury VAT, z zastrzeżeniem wynika-

jącym z zapisu §1 ust. 2 umowy. 

4. Rozliczenia odbywać się będą w cyku miesięcznym „z dołu” za faktycznie wykona-

ną w tym okresie ilość usług. 
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5. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 umowy, nastąpi przelewem na ra-

chunek bankowy Wykonawcy: …........................................................................ 

6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 3 

Termin realizacji zamówienia 

1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: 01.01.2022 r. 

2. Termin wykonania zamówienia: do 6 miesięcy lub wcześniej gdy wyczerpie się 

określona umową ilość/wartość brutto przedmiotu zamówienia (tj. do 2.200 Mg).  

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany treści umowy w zakresie: 

a) terminu wykonania zamówienia 

- w sytuacji gdy pomimo upływu terminu na który została zawarta umowa nie wyko-

rzystana została cała wartość umowy brutto. W takim wypadku Zamawiający może 

wystąpić do Wykonawcy o przedłużenie terminu obowiązywania umowy o kolejny 

czas oznaczony nie dłuższy niż 3 miesiące, a Wykonawca wyraża na to zgodę. 

b) wynagrodzenia: 

- w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku ceny net-

to nie ulegną zmianie, a ceny brutto ulegną zmianie, w wysokości i w terminie wyni-

kającymi z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę (stawki) podatku VAT. 

Zmiana cen brutto w tym przypadku będzie następowała z chwilą wejścia w życie 

nowych przepisów bez konieczności podpisywania aneksu przez strony. 

- obniżenia cen brutto np. w związku z zastosowaniem przez Wykonawcę promocji i 

upustów. 

- zmiany innych niż podatkowe przepisów powszechnie obowiązującego prawa w 

tym prawa obligującego Wykonawcę do ponoszenia dodatkowych kosztów związa-

nych czy to z prawami pracowniczymi czy też opłatami związanymi z gospodarką 

odpadami stanowiącymi przedmiot zamówienia/umowy z Zamawiającym, o ile Wy-

konawca nie mógł przy dołożeniu należytej staranności przewidzieć konieczności 

ich ponoszenia podczas realizacji umowy z Zamawiającym i zmiany te realnie zmu-

szają Wykonawcę do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy powyżej kosztów  
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jakie ponosi on w związku ze świadczeniem na rzecz Zamawiającego co bezspor-

nie winien on wykazać w składanym do Zamawiającego wniosku o którym jest mo-

wa w ust. 4. 

4. Ewentualne zmiany w/w warunków umowy wymagają, dla ich ważności, zachowa-

nia formy pisemnej pod rygorem nieważności i dokonywane będą na pisemny, uza-

sadniony wniosek Wykonawcy do którego dołączone zostaną wszystkie wymagane 

kalkulacje i dowody. Z wyjątkiem zmiany podatku VAT, o której mowa w ust. 3 b) 

pierwszy myślnik. 

5. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę jednostronnie z winy Wykonawcy, bez 

zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku stwierdzenia nienależytego wy-

konywania przedmiotu umowy lub jego części przez Wykonawcę lub osobę (osoby) 

którym Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu umowy lub jego części (pod-

wykonawcy). Wystarczającym udokumentowaniem dla rozwiązania umowy będzie 

notatka służbowa spisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego 

stwierdzająca zakres i przyczynę naruszeń oraz brak usunięcia skutków nienależy-

tego wykonania umowy przez Wykonawcę po uprzednim skorzystaniu przez Za-

mawiającego z obowiązku określonego w § 5 ust. 1. 

6. Zamawiający ma prawo, w sytuacji gdy Wykonawca nie wywiązuje się, z przyczyn 

leżących po jego stronie, terminowo czy też ilościowo ze swojego zobowiązania do 

odbioru odpadów, dokonania zlecenia odbioru i zagospodarowania nieodebranych 

odpadów, w terminie lub określonych warunkami umowy ilościach, podmiotowi trze-

ciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy w sytuacji gdy opóźnienie w odbiorze wynosić 

będzie więcej niż 7 dni, a Wykonawca pomimo wezwania do prawidłowej realizacji 

postanowień umowy w dalszym ciągu pozostaje w opóźnieniu. Skorzystanie przez 

Zamawiającego z powyższego uprawnienia względem Wykonawcy nie wyłącza 

możliwości naliczenia kar umownych za nienależyte wykonywanie przedmiotu 

umowy na zasadach i w trybie opisanym w § 7 niniejszej umowy. 

 

§ 4 

Zobowiązania stron 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za jakość, 

terminowość oraz kompletność roboty objętej przedmiotem umowy. 
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2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu, na każdym etapie wykonania umowy, pełen 

zasób informacji dotyczących przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie zobowiązania zgodnie z niniejszą 

umową wraz z jej załącznikami oraz przepisami prawa. 

4. Wykonawca może zlecić prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy Podwy-

konawcy/Podwykonawcom w zakresie wskazanym w jego ofercie przetargowej. W 

takim przypadku Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub za-

niechania Podwykonawcy jak za własne działanie. 

5. Wykonawca zapewni Zamawiającemu, na każdym etapie wykonania umowy, pełen 

zasób informacji dotyczących przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca przyjmuje jako obowiązujący go bezwzględnie przez cały okres wyko-

nywania przedmiotu zamówienia, wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w za-

kresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywa-

niu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Ko-

deks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666).  

7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczo-

nym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane 

poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę osób wykonujących w/w 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie zatrudnionych pracowników wykonujących czynności, których do-

tyczy wezwanie zamawiającego, 

b) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umo-

wy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiają-

cego.  

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub jego 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub jego 

podwykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  
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d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pra-

codawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę da-

nych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

- zawierające w szczególności imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy o 

pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.  

 

§ 5 

Kontrola i odbiór usługi 

1. Stwierdzone nieprawidłowości w należytym wykonaniu przez Wykonawcę przed-

miotu zamówienia, zgłaszane będą Wykonawcy przez Zamawiającego albo na pi-

śmie – list polecony (na adres: ……………………………………………………………) 

lub e-mail (na adres: …………………..@.......................), a Wykonawca, każdora-

zowo będzie zobowiązany do ich natychmiastowego usunięcia (nie dłużej niż w 

terminie 3 dni od zgłoszenia). Usunięcie skutków nieprawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy nie uchyla prawa Zamawiającego do zastosowania przepisów § 

7. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę skutków nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z winy 

Wykonawcy i naliczenia mu kar umownych. 

2. Potwierdzeniem wykonania etapów przedmiotu umowy są dostarczone Zamawiają-

cemu dokumenty potwierdzające odzysk z zagospodarowanego odpadu oraz po-

twierdzone przez Zamawiającego i Wykonawcę karty przekazania odpadu w sys-

temie BDO. 

3. Dokumenty potwierdzające odzysk z zagospodarowanego odpadu oraz potwier-

dzone przez Zamawiającego i Wykonawcę karty przekazania odpadu w systemie 

BDO stanowić będą podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę na kwoty i 

z terminami płatności określonymi w § 2 niniejszej umowy, zgodnie z ofertą Wyko-

nawcy. 

§ 6 

Wspólna realizacja umowy 
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1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie 

pełnomocnika upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich 

Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. Pełnomocnik upoważniony jest także 

do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowa-

nia poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie 

Umowę. 

2. Liderem (pełnomocnikiem), o którym mowa w ust. 2 bę-

dzie: …..................................... . 

3. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wyko-

nawców realizujących wspólnie Umowę (odpowiedzialność solidarna). 

4. Przed zawarciem Umowy Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę przedłożą Za-

mawiającemu kopię umowy określającej zakres obowiązków każdego z Wykonaw-

ców względem siebie przy realizacji niniejszej Umowy. 

 

§ 7 

Kary umowne 

1. Strony umowy postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania, za nienale-

żyte wykonanie umowy lub jej niewykonanie, są kary umowne z następujących tytu-

łów i w wysokościach: 

a) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z winy jednej ze stron, drugiej 

stronie przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10 % 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjąt-

kiem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w trybie i na zasadach 

określonych w art. 456 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych lub gdy Zamawiający będzie zmuszony do wypowiedzenia lub 

odstąpienia od umowy z przyczyn bezpośrednio od niego niezależnych w 

tym siły wyższej. 

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu na jego pisemne żądanie karę umowną 

w wysokości 0,4% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej 

umowy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie w ustalonym terminie 

przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego, za 

każdy dzień zwłoki.  
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c) za niewywiązanie się z zobowiązań wynikających z § 4 ust. 6 i 7 umowy – w 

wysokości 0,1 % umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 

za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu do Zamawiającego dokumentów, o 

których mowa w w/w ustępach, terminach tam oznaczonych. 

d) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu na jego pisemne żądanie karę umowną 

w wysokości 0,2% wartości brutto niewykonanej w ustalonym terminie części 

usługi wskazanej w dyspozycji odbioru z przyczyn niezawinionych przez Za-

mawiającego, za każdy dzień zwłoki po terminie odbioru określonym w prze-

słanej przez Zamawiającego droga mailową dyspozycji odbioru. 

2. Wartość naliczonej kary umownej w przypadku każdorazowego zaistnienia zdarze-

nia określonego w § 7 ust. 1 litery b), c), albo d), nie może przekroczyć 20% wyna-

grodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy.  

4. Zamawiający ma prawo odstąpić od wykonania umowy z winy Wykonawcy w termi-

nie 14 dni od dnia przekroczenia limitu kar umownych przez Wykonawcę.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższa-

jącego zastrzeżone kary umowne na warunkach ogólnych, o ile wartość poniesio-

nych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

6. Kary umowne podlegają kumulacji.  W szczególności w przypadku odstąpienia 

przez Zamawiającego od umowy z powodu nie wykonania jej przez Wykonawcę w 

umówionym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wyko-

nawcy zarówno kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy jak i za zwłokę w jej 

wykonaniu. 

§ 8 

Osoby upoważnione do kontaktów 

1. Ze strony zamawiającego wykonanie zamówienia koordynować będzie: …………… 

……………………………… e-mail: ………… 

2. Ze strony wykonawcy wykonywanie zamówienia koordynować będzie: …................. 

           tel. ….............................................. e-mail: ……………… 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 
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1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z 

dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilne-

go. 

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przenieść swo-

ich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod roz-

strzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiają-

cego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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Umowa nr …................................./2021 część 2 

zawarta w dniu …........................2021r. 

pomiędzy: 

Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. z siedzibą w 

Spytkowie, Spytkowo 69, 11-500 Giżycko 

numer KRS 0000346147 Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy - Kra-

jowego Rejestru Sądowego, NIP 8451958301; REGON 280470190 

reprezentowaną przez: 

Mariusz Piasecki – Prezes Zarządu 

(zwaną dalej „Zamawiającym”) 

a 

……………………. numer KRS …………..NIP ………………….; REGON ………………. 

reprezentowaną przez: 

……………………………….. 

(zwana dalej „Wykonawcą) 

zważywszy, że: 

zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn: usługa odbioru i 

dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12, zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia oferta Wykonawcy została jako najkorzystniejsza wybrana przez Zamawiającego, 

dlatego też Strony niniejszym uzgadniają, co następuje: 

Następujące dokumenty wymienione poniżej stanowią integralną część Umowy: 

• Oferta Wykonawcy  

• Specyfikacja Warunków Zamówienia  

• Dokumentacja projektowa przedmiotu zamówienia 

Wzajemne prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odpowiadać będą ustaleniom przyjętym w 

umowie. 

§ 1 

Przedmiot zamówienia 

1. Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie:  

usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów o kodzie 19 12 

12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 

odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 (tzw. preRDF) w ilości do 2 700 Mg poprzez 

ich odzysk. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wraz z każdą fakturą, 

bez wezwania ze strony Zamawiającego, dokumentów (lub ich poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii przez osobę umocowaną po stronie Wykonawcy), po-

twierdzających odzysk odbieranych w ramach niniejszej umowy od Zamawiającego 

odpadów, pod rygorem braku prawa Wykonawcy do wystawienia faktury za tę część 

odebranych odpadów. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w cz. II SWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wyma-

ganiami zamawiającego zawartymi w SWZ ww. postępowania przetargowego stano-

wiącego załącznik do niniejszej umowy i będącego jej integralną częścią, normami  i 

obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 2 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za prawidłowe wykonanie całego przedmiotu 

zamówienia ustalone zostało na maksymalną kwotę brutto ……………………………zł 

/ przy ustaleniu ceny za 1 Mg odpadu - …………. zł/. 

2. Przyjmuje się, że Wykonawca realizując zamówienie, o którym mowa w §1 uwzględnił 

wszystkie koszty niezbędne do jej prawidłowego wykonania, w tym koszty związane z 

obowiązującymi go przepisami powszechnie obowiązującego prawa jak i ryzykami 

związanymi ze specyfiką przedmiotu umowy. 

3. Strony zgodnie ustalają, że termin płatności za każdą zrealizowaną przez Wykonawcę 

część przedmiotu umowy wynosi 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawi-

dłowej pod względem księgowym faktury VAT, z zastrzeżeniem wynikającym z zapisu 

§1 ust. 2 umowy. 

4. Rozliczenia odbywać się będą w cyku miesięcznym „z dołu” za faktycznie wykonaną w 

tym okresie ilość usług. 

5. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 umowy, nastąpi przelewem na rachu-

nek bankowy Wykonawcy: …........................................................................ 

6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 3 

Termin realizacji zamówienia 
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1. Rozpoczęcie świadczenia na rzecz Zamawiającego przedmiotu umowy/zamówienia 

nastąpi wraz z zakończeniem umowy na usługę odbioru i dalszego zagospodarowania 

w sposób ciągły odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane sub-

stancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11 z Części 1, nie później niż w dniu 01.07.2022 roku.  

2. Termin wykonania zamówienia: do 6 miesięcy lub wcześniej gdy wyczerpie się okre-

ślona umową ilość/wartość brutto przedmiotu zamówienia (tj. do 2.700 Mg) 

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany treści umowy w zakresie: 

a) terminu wykonania zamówienia 

- w sytuacji gdy pomimo upływu terminu na który została zawarta umowa nie wykorzy-

stana została cała wartość umowy brutto. W takim wypadku Zamawiający może wystą-

pić do Wykonawcy o przedłużenie terminu obowiązywania umowy o kolejny czas 

oznaczony nie dłuższy niż 3 miesiące, a Wykonawca wyraża na to zgodę. 

b) wynagrodzenia: 

- w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku ceny netto 

nie ulegną zmianie, a ceny brutto ulegną zmianie, w wysokości i w terminie wynikają-

cymi z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę (stawki) podatku VAT. Zmiana 

cen brutto w tym przypadku będzie następowała z chwilą wejścia w życie nowych 

przepisów bez konieczności podpisywania aneksu przez strony. 

- obniżenia cen brutto np. w związku z zastosowaniem przez Wykonawcę promocji i 

upustów. 

- zmiany innych niż podatkowe przepisów powszechnie obowiązującego prawa w tym 

prawa obligującego Wykonawcę do ponoszenia dodatkowych kosztów związanych czy 

to z prawami pracowniczymi czy też opłatami związanymi z gospodarką odpadami sta-

nowiącymi przedmiot zamówienia/umowy z Zamawiającym, o ile Wykonawca nie mógł 

przy dołożeniu należytej staranności przewidzieć konieczności ich ponoszenia podczas 

realizacji umowy z Zamawiającym i zmiany te realnie zmuszają Wykonawcę do wyko-

nywania przedmiotu niniejszej umowy powyżej kosztów jakie ponosi on w związku ze 

świadczeniem na rzecz Zamawiającego co bezspornie winien on wykazać w składa-

nym do Zamawiającego wniosku o którym jest mowa w ust. 4. 

 



Strona 80/119 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. 

 

 

 
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko 

tel. +48 87 555 54 10, fax: +48 87 555 54 11, e-mail: biuro@zuokspytkowo.pl, http://www.zuokspytkowo.pl 
NIP 8451958301; REGON 280470190; BDO 000012919 

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000346147 
Kapitał Zakładowy: 18.541.500,00 PLN 

4. Ewentualne zmiany w/w warunków umowy wymagają, dla ich ważności, zachowania 

formy pisemnej pod rygorem nieważności i dokonywane będą na pisemny, uzasadnio-

ny wniosek Wykonawcy do którego dołączone zostaną wszystkie wymagane kalkulacje 

i dowody. Z wyjątkiem zmiany podatku VAT, o której mowa w ust. 3 b) pierwszy myśl-

nik. 

5. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę jednostronnie z winy Wykonawcy, bez za-

chowania okresu wypowiedzenia, w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywa-

nia przedmiotu umowy lub jego części przez Wykonawcę lub osobę (osoby) którym 

Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu umowy lub jego części (podwykonawcy). 

Wystarczającym udokumentowaniem dla rozwiązania umowy będzie notatka służbowa 

spisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego stwierdzająca zakres i 

przyczynę naruszeń oraz brak usunięcia skutków nienależytego wykonania umowy 

przez Wykonawcę po uprzednim skorzystaniu przez Zamawiającego z obowiązku 

określonego w § 5 ust. 1. 

6. Zamawiający ma prawo, w sytuacji gdy Wykonawca nie wywiązuje się, z przyczyn le-

żących po jego stronie, terminowo czy też ilościowo ze swojego zobowiązania do od-

bioru odpadów, dokonania zlecenia odbioru i zagospodarowania nieodebranych odpa-

dów, w terminie lub określonych warunkami umowy ilościach, podmiotowi trzeciemu na 

koszt i ryzyko Wykonawcy w sytuacji gdy opóźnienie w odbiorze wynosić będzie więcej 

niż 7 dni, a Wykonawca pomimo wezwania do prawidłowej realizacji postanowień 

umowy w dalszym ciągu pozostaje w opóźnieniu. Skorzystanie przez Zamawiającego z 

powyższego uprawnienia względem Wykonawcy nie wyłącza możliwości naliczenia kar 

umownych za nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy na zasadach i w trybie opi-

sanym w § 7 niniejszej umowy. 

§ 4 

Zobowiązania stron 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za jakość, ter-

minowość oraz kompletność roboty objętej przedmiotem umowy. 

2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu, na każdym etapie wykonania umowy, pełen 

zasób informacji dotyczących przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie zobowiązania zgodnie z niniejszą 

umową wraz z jej załącznikami oraz przepisami prawa. 
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4. Wykonawca może zlecić prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy Podwyko-

nawcy/Podwykonawcom w zakresie wskazanym w jego ofercie przetargowej. W takim 

przypadku Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania 

Podwykonawcy jak za własne działanie. 

5. Wykonawca zapewni Zamawiającemu, na każdym etapie wykonania umowy, pełen 

zasób informacji dotyczących przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca przyjmuje jako obowiązujący go bezwzględnie przez cały okres wykony-

wania przedmiotu zamówienia, wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego Pod-

wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie 

realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w 

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

U. z 2016 r. poz. 1666).  

7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę osób wykonujących w/w czynności w 

trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie zatrudnionych pracowników wykonujących czynności, których dotyczy 

wezwanie zamawiającego, 

b) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.  

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub jego 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub jego podwy-

konawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniają-

cy ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub pod-

wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 

do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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- zawierające w szczególności imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy o 

pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.  

§ 5 

Kontrola i odbiór usługi 

1. Stwierdzone nieprawidłowości w należytym wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu 

zamówienia, zgłaszane będą Wykonawcy przez Zamawiającego albo na piśmie – list 

polecony (na adres: ……………………………………………………………) lub e-mail 

(na adres: …………………..@.......................), a Wykonawca, każdorazowo będzie zo-

bowiązany do ich natychmiastowego usunięcia (nie dłużej niż w terminie 3 dni od zgło-

szenia). Usunięcie skutków nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy nie uchyla 

prawa Zamawiającego do zastosowania przepisów § 7. W przypadku nie usunięcia 

przez Wykonawcę skutków nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z winy Wykonawcy i naliczenia mu kar 

umownych. 

2. Potwierdzeniem wykonania etapów przedmiotu umowy są dostarczone Zamawiające-

mu dokumenty potwierdzające odzysk z zagospodarowanego odpadu oraz potwier-

dzone przez Zamawiającego i Wykonawcę karty przekazania odpadu w systemie BDO. 

3. Dokumenty potwierdzające odzysk z zagospodarowanego odpadu oraz potwierdzone 

przez Zamawiającego i Wykonawcę karty przekazania odpadu w systemie BDO sta-

nowić będą podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę na kwoty i z terminami 

płatności określonymi w § 2 niniejszej umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

§ 6 

Wspólna realizacja umowy 

1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie peł-

nomocnika upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wyko-

nawców realizujących wspólnie Umowę. Pełnomocnik upoważniony jest także do wy-

stawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń 

na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. 

2. Liderem (pełnomocnikiem), o którym mowa w ust. 2 będzie: …..................................... . 

3. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonaw-

ców realizujących wspólnie Umowę (odpowiedzialność solidarna). 
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4. Przed zawarciem Umowy Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę przedłożą Zama-

wiającemu kopię umowy określającej zakres obowiązków każdego z Wykonawców 

względem siebie przy realizacji niniejszej Umowy. 

§ 7 

Kary umowne 

1. Strony umowy postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania, za nienależyte 

wykonanie umowy lub jej niewykonanie, są kary umowne z następujących tytułów i w 

wysokościach: 

a) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z winy jednej ze stron, drugiej stronie 

przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia brut-

to, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem odstąpienia od umowy 

przez Zamawiającego w trybie i na zasadach określonych w art. 456 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych lub gdy Zamawiający będzie zmuszony 

do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy z przyczyn bezpośrednio od niego nieza-

leżnych w tym siły wyższej. 

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu na jego pisemne żądanie karę umowną w wy-

sokości 0,4% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za nie-

wykonanie lub nienależyte wykonanie w ustalonym terminie przedmiotu umowy z przy-

czyn niezawinionych przez Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki.  

c) za niewywiązanie się z zobowiązań wynikających z § 4 ust. 6 i 7 umowy – w wyso-

kości 0,1 % umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień 

zwłoki w dostarczeniu do Zamawiającego dokumentów, o których mowa w w/w ustę-

pach, terminach tam oznaczonych. 

d) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu na jego pisemne żądanie karę umowną w wy-

sokości 0,2% wartości brutto niewykonanej w ustalonym terminie części usługi wska-

zanej w dyspozycji odbioru z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego, za każdy 

dzień zwłoki po terminie odbioru określonym w przesłanej przez Zamawiającego droga 

mailową dyspozycji odbioru. 

2. Wartość naliczonej kary umownej w przypadku każdorazowego zaistnienia zdarzenia 

określonego w § 7 ust. 1 litery b), c), albo d), nie może przekroczyć 20% wynagrodze-

nia brutto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy.  
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4. Zamawiający ma prawo odstąpić od wykonania umowy z winy Wykonawcy w terminie 

14 dni od dnia przekroczenia limitu kar umownych przez Wykonawcę.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższające-

go zastrzeżone kary umowne na warunkach ogólnych, o ile wartość poniesionych 

szkód przekracza wysokość kar umownych. 

6. Kary umowne podlegają kumulacji.  W szczególności w przypadku odstąpienia przez 

Zamawiającego od umowy z powodu nie wykonania jej przez Wykonawcę w umówio-

nym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy zarów-

no kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy jak i za zwłokę w jej wykonaniu. 

§ 8 

Osoby upoważnione do kontaktów 

       1. Ze strony zamawiającego wykonanie zamówienia koordynować będzie: ……… 

           ……………………………… e-mail: ………… 

       2. Ze strony wykonawcy wykonywanie zamówienia koordynować będzie: …........... 

           tel. …................................................ e-mail: ……………… 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z 

dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilne-

go. 

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przenieść swo-

ich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod roz-

strzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiają-

cego i jeden dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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Umowa nr …................................./2021 część 3 

zawarta w dniu …........................2021r. 

pomiędzy: 

Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. z siedzibą w 

Spytkowie, Spytkowo 69, 11-500 Giżycko 

numer KRS 0000346147 Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy - Kra-

jowego Rejestru Sądowego, NIP 8451958301; REGON 280470190 

reprezentowaną przez: 

Mariusz Piasecki – Prezes Zarządu 

(zwaną dalej „Zamawiającym”) 

a 

……………………. numer KRS …………..NIP ………………….; REGON ………………. 

reprezentowaną przez: 

……………………………….. 

(zwana dalej „Wykonawcą) 

zważywszy, że: 

zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn: usługa odbioru i 

dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12, zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia oferta Wykonawcy została jako najkorzystniejsza wybrana przez Zamawiającego, 

dlatego też Strony niniejszym uzgadniają, co następuje: 

Następujące dokumenty wymienione poniżej stanowią integralną część Umowy: 

• Oferta Wykonawcy  

• Specyfikacja Warunków Zamówienia  

• Dokumentacja projektowa przedmiotu zamówienia 

Wzajemne prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odpowiadać będą ustaleniom przyjętym w 

umowie. 

§ 1 

Przedmiot zamówienia 

1. Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie:  

usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów o kodzie 19 12 

12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 

odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja nadsitowa powyżej 80 mm ( tzw. 

balast) w ilości do 2 500 Mg poprzez poddanie ich odzyskowi. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wraz z każdą 

fakturą, bez wezwania ze strony Zamawiającego, dokumentów (lub ich poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii przez osobę umocowaną po stronie Wykonawcy), 

potwierdzających odzysk odbieranych w ramach niniejszej umowy od Zamawiającego 

odpadów, pod rygorem braku prawa Wykonawcy do wystawienia faktury za tę część 

odebranych odpadów. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w cz. II SWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wy-

maganiami zamawiającego zawartymi w SWZ ww. postępowania przetargowego sta-

nowiącego załącznik do niniejszej umowy i będącego jej integralną częścią, normami  i 

obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 2 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za prawidłowe wykonanie całego przedmiotu 

zamówienia ustalone zostało na maksymalną kwotę brutto ……………………………zł 

/ przy ustaleniu ceny za 1 Mg odpadu - …………. zł/. 

2. Przyjmuje się, że Wykonawca realizując zamówienie, o którym mowa w §1 uwzględnił 

wszystkie koszty niezbędne do jej prawidłowego wykonania, w tym koszty związane z 

obowiązującymi go przepisami powszechnie obowiązującego prawa jak i ryzykami 

związanymi ze specyfiką przedmiotu umowy. 

3. Strony zgodnie ustalają, że termin płatności za każdą zrealizowaną przez Wykonawcę 

część przedmiotu umowy wynosi 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawi-

dłowej pod względem księgowym faktury VAT, z zastrzeżeniem wynikającym z zapisu 

§1 ust. 2 umowy. 

4. Rozliczenia odbywać się będą w cyku miesięcznym „z dołu” za faktycznie wykonaną w 

tym okresie ilość usług. 

5. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 umowy, nastąpi przelewem na rachu-

nek bankowy Wykonawcy: …........................................................................ 

6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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§ 3 

Termin realizacji zamówienia 

1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: 01.01.2022 r. 

2. Termin wykonania zamówienia: do 6 miesięcy lub wcześniej gdy wyczerpie się okre-

ślona umową ilość/wartość brutto przedmiotu zamówienia (tj. do 2.500 Mg).  

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany treści umowy w zakresie: 

a) terminu wykonania zamówienia 

- w sytuacji gdy pomimo upływu terminu na który została zawarta umowa nie wyko-

rzystana została cała wartość umowy brutto. W takim wypadku Zamawiający może 

wystąpić do Wykonawcy o przedłużenie terminu obowiązywania umowy o kolejny 

czas oznaczony nie dłuższy niż 3 miesiące, a Wykonawca wyraża na to zgodę. 

b) wynagrodzenia: 

- w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku ceny netto 

nie ulegną zmianie, a ceny brutto ulegną zmianie, w wysokości i w terminie wynikają-

cymi z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę (stawki) podatku VAT. Zmiana 

cen brutto w tym przypadku będzie następowała z chwilą wejścia w życie nowych 

przepisów bez konieczności podpisywania aneksu przez strony. 

- obniżenia cen brutto np. w związku z zastosowaniem przez Wykonawcę promocji i 

upustów. 

- zmiany innych niż podatkowe przepisów powszechnie obowiązującego prawa w tym 

prawa obligującego Wykonawcę do ponoszenia dodatkowych kosztów związanych czy 

to z prawami pracowniczymi czy też opłatami związanymi z gospodarką odpadami sta-

nowiącymi przedmiot zamówienia/umowy z Zamawiającym, o ile Wykonawca nie mógł 

przy dołożeniu należytej staranności przewidzieć konieczności ich ponoszenia podczas 

realizacji umowy z Zamawiającym i zmiany te realnie zmuszają Wykonawcę do wyko-

nywania przedmiotu niniejszej umowy powyżej kosztów jakie ponosi on w związku ze 

świadczeniem na rzecz Zamawiającego co bezspornie winien on wykazać w składa-

nym do Zamawiającego wniosku o którym jest mowa w ust. 4. 

4. Ewentualne zmiany w/w warunków umowy wymagają, dla ich ważności, zachowania 

formy pisemnej pod rygorem nieważności i dokonywane będą na pisemny, 
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 uzasadniony wniosek Wykonawcy do którego dołączone zostaną wszystkie wymaga-

ne kalkulacje i dowody. Z wyjątkiem zmiany podatku VAT, o której mowa w ust. 3 b) 

pierwszy myślnik. 

5. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę jednostronnie z winy Wykonawcy, bez za-

chowania okresu wypowiedzenia, w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywa-

nia przedmiotu umowy lub jego części przez Wykonawcę lub osobę (osoby) którym 

Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu umowy lub jego części (podwykonawcy). 

Wystarczającym udokumentowaniem dla rozwiązania umowy będzie notatka służbowa 

spisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego stwierdzająca zakres i 

przyczynę naruszeń oraz brak usunięcia skutków nienależytego wykonania umowy 

przez Wykonawcę po uprzednim skorzystaniu przez Zamawiającego z obowiązku 

określonego w § 5 ust. 1. 

6. Zamawiający ma prawo, w sytuacji gdy Wykonawca nie wywiązuje się, z przyczyn le-

żących po jego stronie, terminowo czy też ilościowo ze swojego zobowiązania do od-

bioru odpadów, dokonania zlecenia odbioru i zagospodarowania nieodebranych odpa-

dów, w terminie lub określonych warunkami umowy ilościach, podmiotowi trzeciemu na 

koszt i ryzyko Wykonawcy w sytuacji gdy opóźnienie w odbiorze wynosić będzie więcej 

niż 7 dni, a Wykonawca pomimo wezwania do prawidłowej realizacji postanowień 

umowy w dalszym ciągu pozostaje w opóźnieniu. Skorzystanie przez Zamawiającego z 

powyższego uprawnienia względem Wykonawcy nie wyłącza możliwości naliczenia kar 

umownych za nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy na zasadach i w trybie opi-

sanym w § 7 niniejszej umowy. 

§ 4 

Zobowiązania stron 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za jakość, ter-

minowość oraz kompletność roboty objętej przedmiotem umowy. 

2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu, na każdym etapie wykonania umowy, pełen 

zasób informacji dotyczących przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie zobowiązania zgodnie z niniejszą 

umową wraz z jej załącznikami oraz przepisami prawa. 

4. Wykonawca może zlecić prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy Podwyko-

nawcy/Podwykonawcom w zakresie wskazanym w jego ofercie przetargowej. W takim 
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przypadku Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania 

Podwykonawcy jak za własne działanie. 

5. Wykonawca zapewni Zamawiającemu, na każdym etapie wykonania umowy, pełen 

zasób informacji dotyczących przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca przyjmuje jako obowiązujący go bezwzględnie przez cały okres wykony-

wania przedmiotu zamówienia, wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego Pod-

wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie 

realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w 

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

U. z 2016 r. poz. 1666).  

7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę osób wykonujących w/w czynności w 

trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie zatrudnionych pracowników wykonujących czynności, których dotyczy 

wezwanie zamawiającego, 

b) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.  

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub jego 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub jego 

podwykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub pod-

wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez praco-

dawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

- zawierające w szczególności imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy o 

pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.  
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§ 5 

Kontrola i odbiór usługi 

1. Stwierdzone nieprawidłowości w należytym wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu 

zamówienia, zgłaszane będą Wykonawcy przez Zamawiającego albo na piśmie – list 

polecony (na adres: ……………………………………………………………) lub e-mail 

(na adres: …………………..@.......................), a Wykonawca, każdorazowo będzie zo-

bowiązany do ich natychmiastowego usunięcia (nie dłużej niż w terminie 3 dni od zgło-

szenia). Usunięcie skutków nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy nie uchyla 

prawa Zamawiającego do zastosowania przepisów § 7. W przypadku nie usunięcia 

przez Wykonawcę skutków nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z winy Wykonawcy i naliczenia mu kar 

umownych. 

2. Potwierdzeniem wykonania etapów przedmiotu umowy są dostarczone Zamawiające-

mu dokumenty potwierdzające odzysk z zagospodarowanego odpadu oraz potwier-

dzone przez Zamawiającego i Wykonawcę karty przekazania odpadu w systemie BDO. 

3. Dokumenty potwierdzające odzysk z zagospodarowanego odpadu oraz potwierdzone 

przez Zamawiającego i Wykonawcę karty przekazania odpadu w systemie BDO sta-

nowić będą podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę na kwoty i z terminami 

płatności określonymi w § 2 niniejszej umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

§ 6 

Wspólna realizacja umowy 

1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie peł-

nomocnika upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wyko-

nawców realizujących wspólnie Umowę. Pełnomocnik upoważniony jest także do wy-

stawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń 

na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. 

2. Liderem (pełnomocnikiem), o którym mowa w ust. 2 będzie: …..................................... . 

3. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonaw-

ców realizujących wspólnie Umowę (odpowiedzialność solidarna). 

4. Przed zawarciem Umowy Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę przedłożą Zama-

wiającemu kopię umowy określającej zakres obowiązków każdego z Wykonawców 

względem siebie przy realizacji niniejszej Umowy. 



Strona 91/119 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. 

 

 

 
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko 

tel. +48 87 555 54 10, fax: +48 87 555 54 11, e-mail: biuro@zuokspytkowo.pl, http://www.zuokspytkowo.pl 
NIP 8451958301; REGON 280470190; BDO 000012919 

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000346147 
Kapitał Zakładowy: 18.541.500,00 PLN 

§ 7 

Kary umowne 

1. Strony umowy postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania, za nienależyte 

wykonanie umowy lub jej niewykonanie, są kary umowne z następujących tytułów i w 

wysokościach: 

a) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z winy jednej ze stron, drugiej stro-

nie przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wynagro-

dzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem odstą-

pienia od umowy przez Zamawiającego w trybie i na zasadach określonych w 

art. 456 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych lub gdy 

Zamawiający będzie zmuszony do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy z 

przyczyn bezpośrednio od niego niezależnych w tym siły wyższej. 

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu na jego pisemne żądanie karę umowną w 

wysokości 0,4% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej 

umowy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie w ustalonym terminie 

przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego, za każdy 

dzień zwłoki.  

c) za niewywiązanie się z zobowiązań wynikających z § 4 ust. 6 i 7 umowy – w wy-

sokości 0,1 % umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 za 

każdy dzień zwłoki w dostarczeniu do Zamawiającego dokumentów, o których 

mowa w w/w ustępach, terminach tam oznaczonych. 

d) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu na jego pisemne żądanie karę umowną w 

wysokości 0,2% wartości brutto niewykonanej w ustalonym terminie części usłu-

gi wskazanej w dyspozycji odbioru z przyczyn niezawinionych przez Zamawiają-

cego, za każdy dzień zwłoki po terminie odbioru określonym w przesłanej przez 

Zamawiającego droga mailową dyspozycji odbioru. 

2. Wartość naliczonej kary umownej w przypadku każdorazowego zaistnienia zdarzenia 

określonego w § 7 ust. 1 litery b), c), albo d), nie może przekroczyć 20% wynagrodze-

nia brutto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy.  

4. Zamawiający ma prawo odstąpić od wykonania umowy z winy Wykonawcy w terminie 

14 dni od dnia przekroczenia limitu kar umownych przez Wykonawcę.  
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5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższające-

go zastrzeżone kary umowne na warunkach ogólnych, o ile wartość poniesionych 

szkód przekracza wysokość kar umownych. 

6. Kary umowne podlegają kumulacji.  W szczególności w przypadku odstąpienia przez 

Zamawiającego od umowy z powodu nie wykonania jej przez Wykonawcę w umówio-

nym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy zarów-

no kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy jak i za zwłokę w jej wykonaniu. 

 

§ 8 

Osoby upoważnione do kontaktów 

       1. Ze strony zamawiającego wykonanie zamówienia koordynować będzie: ………… 

           ……………………………… e-mail: ………… 

       2. Ze strony wykonawcy wykonywanie zamówienia koordynować będzie: ….............. 

           tel. …................................................ e-mail: ……………… 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z 

dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilne-

go. 

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przenieść swo-

ich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod roz-

strzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiają-

cego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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Umowa nr …................................./2021 część 4 

zawarta w dniu …........................2021r. 

pomiędzy: 

Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. z siedzibą w 

Spytkowie, Spytkowo 69, 11-500 Giżycko 

numer KRS 0000346147 Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy - Kra-

jowego Rejestru Sądowego, NIP 8451958301; REGON 280470190 

reprezentowaną przez: 

Mariusz Piasecki – Prezes Zarządu 

(zwaną dalej „Zamawiającym”) 

a 

……………………. numer KRS …………..NIP ………………….; REGON ………………. 

reprezentowaną przez: 

……………………………….. 

(zwana dalej „Wykonawcą) 

zważywszy, że: 

zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn: usługa odbioru i 

dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12, zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia oferta Wykonawcy została jako najkorzystniejsza wybrana przez Zamawiającego, 

dlatego też Strony niniejszym uzgadniają, co następuje: 

Następujące dokumenty wymienione poniżej stanowią integralną część Umowy: 

• Oferta Wykonawcy  

• Specyfikacja Warunków Zamówienia  

• Dokumentacja projektowa przedmiotu zamówienia 

Wzajemne prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odpowiadać będą ustaleniom przyjętym w 

umowie. 

§ 1 

Przedmiot zamówienia 

1. Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie:  

usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów o kodzie 19 12 

12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 

odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja nadsitowa powyżej 80 mm ( tzw. 

balast) w ilości do 3 800 Mg poprzez poddanie ich odzyskowi. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wraz z każdą 

fakturą, bez wezwania ze strony Zamawiającego, dokumentów (lub ich poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii przez osobę umocowaną po stronie Wykonawcy), 

potwierdzających odzysk odbieranych w ramach niniejszej umowy od Zamawiającego 

odpadów, pod rygorem braku prawa Wykonawcy do wystawienia faktury za tę część 

odebranych odpadów. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w cz. II SWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wy-

maganiami zamawiającego zawartymi w SWZ ww. postępowania przetargowego sta-

nowiącego załącznik do niniejszej umowy i będącego jej integralną częścią, normami  i 

obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 2 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za prawidłowe wykonanie całego przedmiotu 

zamówienia ustalone zostało na maksymalną kwotę brutto ……………………………zł 

/ przy ustaleniu ceny za 1 Mg odpadu - …………. zł/. 

2. Przyjmuje się, że Wykonawca realizując zamówienie, o którym mowa w §1 uwzględnił 

wszystkie koszty niezbędne do jej prawidłowego wykonania, w tym koszty związane z 

obowiązującymi go przepisami powszechnie obowiązującego prawa jak i ryzykami 

związanymi ze specyfiką przedmiotu umowy. 

3. Strony zgodnie ustalają, że termin płatności za każdą zrealizowaną przez Wykonawcę 

część przedmiotu umowy wynosi 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawi-

dłowej pod względem księgowym faktury VAT, z zastrzeżeniem wynikającym z zapisu 

§1 ust. 2 umowy. 

4. Rozliczenia odbywać się będą w cyku miesięcznym „z dołu” za faktycznie wykonaną w 

tym okresie ilość usług. 

5. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 umowy, nastąpi przelewem na rachu-

nek bankowy Wykonawcy: …........................................................................ 

6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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§ 3 

Termin realizacji zamówienia 

1. Rozpoczęcie świadczenia na rzecz Zamawiającego przedmiotu umowy/zamówienia 

nastąpi wraz z zakończeniem umowy na usługę odbioru i dalszego zagospodarowania 

w sposób ciągły odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane sub-

stancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11 - frakcja nadsitowa powyżej 80 mm (tzw. balast)  z Części 3, nie później niż w dniu 

01.07.2022 roku.  

2. Termin wykonania zamówienia: do 6 miesięcy lub wcześniej gdy wyczerpie się okre-

ślona umową ilość/wartość brutto przedmiotu zamówienia (tj. do 3.800 Mg) 

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany treści umowy w zakresie: 

a) terminu wykonania zamówienia 

- w sytuacji gdy pomimo upływu terminu na który została zawarta umowa nie wykorzy-

stana została cała wartość umowy brutto. W takim wypadku Zamawiający może wystą-

pić do Wykonawcy o przedłużenie terminu obowiązywania umowy o kolejny czas 

oznaczony nie dłuższy niż 3 miesiące, a Wykonawca wyraża na to zgodę. 

b) wynagrodzenia: 

- w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku ceny netto 

nie ulegną zmianie, a ceny brutto ulegną zmianie, w wysokości i w terminie wynikają-

cymi z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę (stawki) podatku VAT. Zmiana 

cen brutto w tym przypadku będzie następowała z chwilą wejścia w życie nowych 

przepisów bez konieczności podpisywania aneksu przez strony. 

- obniżenia cen brutto np. w związku z zastosowaniem przez Wykonawcę promocji i 

upustów. 

- zmiany innych niż podatkowe przepisów powszechnie obowiązującego prawa w tym 

prawa obligującego Wykonawcę do ponoszenia dodatkowych kosztów związanych czy 

to z prawami pracowniczymi czy też opłatami związanymi z gospodarką odpadami sta-

nowiącymi przedmiot zamówienia/umowy z Zamawiającym, o ile Wykonawca nie mógł 

przy dołożeniu należytej staranności przewidzieć konieczności ich ponoszenia podczas 

realizacji umowy z Zamawiającym i zmiany te realnie zmuszają Wykonawcę do wyko-

nywania przedmiotu niniejszej umowy powyżej kosztów jakie ponosi on w związku ze 
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świadczeniem na rzecz Zamawiającego co bezspornie winien on wykazać w składa-

nym do Zamawiającego wniosku o którym jest mowa w ust. 4. 

4. Ewentualne zmiany w/w warunków umowy wymagają, dla ich ważności, zachowania 

formy pisemnej pod rygorem nieważności i dokonywane będą na pisemny, uzasadnio-

ny wniosek Wykonawcy do którego dołączone zostaną wszystkie wymagane kalkulacje 

i dowody. Z wyjątkiem zmiany podatku VAT, o której mowa w ust. 3 b) pierwszy myśl-

nik. 

5. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę jednostronnie z winy Wykonawcy, bez za-

chowania okresu wypowiedzenia, w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywa-

nia przedmiotu umowy lub jego części przez Wykonawcę lub osobę (osoby) którym 

Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu umowy lub jego części (podwykonawcy). 

Wystarczającym udokumentowaniem dla rozwiązania umowy będzie notatka służbowa 

spisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego stwierdzająca zakres i 

przyczynę naruszeń oraz brak usunięcia skutków nienależytego wykonania umowy 

przez Wykonawcę po uprzednim skorzystaniu przez Zamawiającego z obowiązku 

określonego w § 5 ust. 1. 

6. Zamawiający ma prawo, w sytuacji gdy Wykonawca nie wywiązuje się, z przyczyn le-

żących po jego stronie, terminowo czy też ilościowo ze swojego zobowiązania do od-

bioru odpadów, dokonania zlecenia odbioru i zagospodarowania nieodebranych odpa-

dów, w terminie lub określonych warunkami umowy ilościach, podmiotowi trzeciemu na 

koszt i ryzyko Wykonawcy w sytuacji gdy opóźnienie w odbiorze wynosić będzie więcej 

niż 7 dni, a Wykonawca pomimo wezwania do prawidłowej realizacji postanowień 

umowy w dalszym ciągu pozostaje w opóźnieniu. Skorzystanie przez Zamawiającego z 

powyższego uprawnienia względem Wykonawcy nie wyłącza możliwości naliczenia kar 

umownych za nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy na zasadach i w trybie opi-

sanym w § 7 niniejszej umowy. 

§ 4 

Zobowiązania stron 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za jakość, ter-

minowość oraz kompletność roboty objętej przedmiotem umowy. 

2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu, na każdym etapie wykonania umowy, pełen 

zasób informacji dotyczących przedmiotu umowy. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie zobowiązania zgodnie z niniejszą 

umową wraz z jej załącznikami oraz przepisami prawa. 

4. Wykonawca może zlecić prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy Podwyko-

nawcy/Podwykonawcom w zakresie wskazanym w jego ofercie przetargowej. W takim 

przypadku Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania 

Podwykonawcy jak za własne działanie. 

5. Wykonawca zapewni Zamawiającemu, na każdym etapie wykonania umowy, pełen 

zasób informacji dotyczących przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca przyjmuje jako obowiązujący go bezwzględnie przez cały okres wykony-

wania przedmiotu zamówienia, wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego Pod-

wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie 

realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w 

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

U. z 2016 r. poz. 1666).  

7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę osób wykonujących w/w czynności w 

trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie zatrudnionych pracowników wykonujących czynności, których do-

tyczy wezwanie zamawiającego, 

b) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie za-

mawiającego.  

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub je-

go podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy 

lub jego podwykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  
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d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

- zawierające w szczególności imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy o 

pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.  

§ 5 

Kontrola i odbiór usługi 

1. Stwierdzone nieprawidłowości w należytym wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu 

zamówienia, zgłaszane będą Wykonawcy przez Zamawiającego albo na piśmie – list 

polecony (na adres: ……………………………………………………………) lub e-mail 

(na adres: …………………..@.......................), a Wykonawca, każdorazowo będzie zo-

bowiązany do ich natychmiastowego usunięcia (nie dłużej niż w terminie 3 dni od zgło-

szenia). Usunięcie skutków nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy nie uchyla 

prawa Zamawiającego do zastosowania przepisów § 7. W przypadku nie usunięcia 

przez Wykonawcę skutków nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z winy Wykonawcy i naliczenia mu kar 

umownych. 

2. Potwierdzeniem wykonania etapów przedmiotu umowy są dostarczone Zamawiające-

mu dokumenty potwierdzające odzysk z zagospodarowanego odpadu oraz potwier-

dzone przez Zamawiającego i Wykonawcę karty przekazania odpadu w systemie BDO. 

3. Dokumenty potwierdzające odzysk z zagospodarowanego odpadu oraz potwierdzone 

przez Zamawiającego i Wykonawcę karty przekazania odpadu w systemie BDO sta-

nowić będą podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę na kwoty i z terminami 

płatności określonymi w § 2 niniejszej umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

§ 6 

Wspólna realizacja umowy 

1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie peł-

nomocnika upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich  
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Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. Pełnomocnik upoważniony jest także do 

wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania pole-

ceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. 

2. Liderem (pełnomocnikiem), o którym mowa w ust. 2 będzie: …..................................... . 

3. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonaw-

ców realizujących wspólnie Umowę (odpowiedzialność solidarna). 

4. Przed zawarciem Umowy Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę przedłożą Zama-

wiającemu kopię umowy określającej zakres obowiązków każdego z Wykonawców 

względem siebie przy realizacji niniejszej Umowy. 

§ 7 

Kary umowne 

1. Strony umowy postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania, za nienależyte 

wykonanie umowy lub jej niewykonanie, są kary umowne z następujących tytułów i w 

wysokościach: 

a) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z winy jednej ze stron, drugiej stro-

nie przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wynagro-

dzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem odstą-

pienia od umowy przez Zamawiającego w trybie i na zasadach określonych w 

art. 456 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych lub gdy 

Zamawiający będzie zmuszony do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy z 

przyczyn bezpośrednio od niego niezależnych w tym siły wyższej. 

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu na jego pisemne żądanie karę umowną w 

wysokości 0,4% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej 

umowy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie w ustalonym terminie 

przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego, za każdy 

dzień zwłoki.  

c) za niewywiązanie się z zobowiązań wynikających z § 4 ust. 6 i 7 umowy – w wy-

sokości 0,1 % umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 za 

każdy dzień zwłoki w dostarczeniu do Zamawiającego dokumentów, o których 

mowa w w/w ustępach, terminach tam oznaczonych. 

d) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu na jego pisemne żądanie karę umowną w 

wysokości 0,2% wartości brutto niewykonanej w ustalonym terminie części usłu-
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gi wskazanej w dyspozycji odbioru z przyczyn niezawinionych przez Zamawiają-

cego, za każdy dzień zwłoki po terminie odbioru określonym w przesłanej przez 

Zamawiającego droga mailową dyspozycji odbioru. 

2. Wartość naliczonej kary umownej w przypadku każdorazowego zaistnienia zdarzenia 

określonego w § 7 ust. 1 litery b), c), albo d), nie może przekroczyć 20% wynagrodze-

nia brutto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy.  

4. Zamawiający ma prawo odstąpić od wykonania umowy z winy Wykonawcy w terminie 

14 dni od dnia przekroczenia limitu kar umownych przez Wykonawcę.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższające-

go zastrzeżone kary umowne na warunkach ogólnych, o ile wartość poniesionych 

szkód przekracza wysokość kar umownych. 

6. Kary umowne podlegają kumulacji.  W szczególności w przypadku odstąpienia przez 

Zamawiającego od umowy z powodu nie wykonania jej przez Wykonawcę w umówio-

nym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy zarów-

no kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy jak i za zwłokę w jej wykonaniu. 

§ 8 

Osoby upoważnione do kontaktów 

       1. Ze strony zamawiającego wykonanie zamówienia koordynować będzie: …………… 

           ……………………………… e-mail: ………… 

       2. Ze strony wykonawcy wykonywanie zamówienia koordynować będzie: …................ 

           tel. …................................................ e-mail: ……………… 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z 

dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilne-

go. 

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przenieść swo-

ich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod roz-

strzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla Zamawiającego. 
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4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiają-

cego i jeden dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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Umowa nr …................................./2021 część 5 

zawarta w dniu …........................2021r. 

pomiędzy: 

Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. z siedzibą w 

Spytkowie, Spytkowo 69, 11-500 Giżycko 

numer KRS 0000346147 Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy - Kra-

jowego Rejestru Sądowego, NIP 8451958301; REGON 280470190 

reprezentowaną przez: 

Mariusz Piasecki – Prezes Zarządu 

(zwaną dalej „Zamawiającym”) 

a 

……………………. numer KRS …………..NIP ………………….; REGON ………………. 

reprezentowaną przez: 

……………………………….. 

(zwana dalej „Wykonawcą) 

zważywszy, że: 

zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn: usługa odbioru i 

dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12, zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia oferta Wykonawcy została jako najkorzystniejsza wybrana przez Zamawiającego, 

dlatego też Strony niniejszym uzgadniają, co następuje: 

Następujące dokumenty wymienione poniżej stanowią integralną część Umowy: 

• Oferta Wykonawcy  

• Specyfikacja Warunków Zamówienia  

• Dokumentacja projektowa przedmiotu zamówienia 

Wzajemne prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odpowiadać będą ustaleniom przyjętym w 

umowie. 

§ 1 

Przedmiot zamówienia 

1. Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie:  

usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów o kodzie 19 12 

12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 

odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja powyżej 80 mm powstała ze zmie-
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lonych odpadów wielkogabarytowych w ilości do 1 100 Mg poprzez poddanie ich odzy-

skowi. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wraz z każdą fakturą, 

bez wezwania ze strony Zamawiającego, dokumentów (lub ich poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii przez osobę umocowaną po stronie Wykonawcy), po-

twierdzających odzysk odbieranych w ramach niniejszej umowy od Zamawiającego 

odpadów, pod rygorem braku prawa Wykonawcy do wystawienia faktury za tę część 

odebranych odpadów. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w cz. II SWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wyma-

ganiami zamawiającego zawartymi w SWZ ww. postępowania przetargowego stano-

wiącego załącznik do niniejszej umowy i będącego jej integralną częścią, normami  i 

obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 2 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za prawidłowe wykonanie całego przedmio-

tu zamówienia ustalone zostało na maksymalną kwotę brut-

to ……………………………zł 

/ przy ustaleniu ceny za 1 Mg odpadu - …………. zł/. 

2. Przyjmuje się, że Wykonawca realizując zamówienie, o którym mowa w §1 

uwzględnił wszystkie koszty niezbędne do jej prawidłowego wykonania, w tym kosz-

ty związane z obowiązującymi go przepisami powszechnie obowiązującego prawa 

jak i ryzykami związanymi ze specyfiką przedmiotu umowy. 

3. Strony zgodnie ustalają, że termin płatności za każdą zrealizowaną przez Wyko-

nawcę część przedmiotu umowy wynosi 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiają-

cemu prawidłowej pod względem księgowym faktury VAT, z zastrzeżeniem wynika-

jącym z zapisu §1 ust. 2 umowy. 

4. Rozliczenia odbywać się będą w cyku miesięcznym „z dołu” za faktycznie wykona-

ną w tym okresie ilość usług. 

5. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 umowy, nastąpi przelewem na ra-

chunek bankowy Wykonawcy: …........................................................................ 
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6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 3 

Termin realizacji zamówienia 

1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: w dniu podpisania umowy. 

2. Termin wykonania zamówienia: do 7 miesięcy lub wcześniej gdy wyczerpie się 

określona umową ilość/wartość brutto przedmiotu zamówienia (tj. do 1.100 Mg).  

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany treści umowy w zakresie: 

a) terminu wykonania zamówienia 

- w sytuacji gdy pomimo upływu terminu na który została zawarta umowa nie 

wykorzystana została cała wartość umowy brutto. W takim wypadku Zamawiają-

cy może wystąpić do Wykonawcy o przedłużenie terminu obowiązywania umo-

wy o kolejny czas oznaczony nie dłuższy niż 3 miesiące, a Wykonawca wyraża 

na to zgodę. 

b) wynagrodzenia: 

- w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku ceny 

netto nie ulegną zmianie, a ceny brutto ulegną zmianie, w wysokości i w terminie 

wynikającymi z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę (stawki) podatku 

VAT. Zmiana cen brutto w tym przypadku będzie następowała z chwilą wejścia w 

życie nowych przepisów bez konieczności podpisywania aneksu przez strony. 

- obniżenia cen brutto np. w związku z zastosowaniem przez Wykonawcę pro-

mocji i upustów. 

- zmiany innych niż podatkowe przepisów powszechnie obowiązującego prawa 

w tym prawa obligującego Wykonawcę do ponoszenia dodatkowych kosztów 

związanych czy to z prawami pracowniczymi czy też opłatami związanymi z go-

spodarką odpadami stanowiącymi przedmiot zamówienia/umowy z Zamawiają-

cym, o ile Wykonawca nie mógł przy dołożeniu należytej staranności przewi-

dzieć konieczności ich ponoszenia podczas realizacji umowy z Zamawiającym i 

zmiany te realnie zmuszają Wykonawcę do wykonywania przedmiotu niniejszej 

umowy powyżej kosztów jakie ponosi on w związku ze świadczeniem na rzecz 

Zamawiającego co bezspornie winien on wykazać w składanym do Zamawiają-

cego wniosku o którym jest mowa w ust. 4. 
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4. Ewentualne zmiany w/w warunków umowy wymagają, dla ich ważności, zachowa-

nia formy pisemnej pod rygorem nieważności i dokonywane będą na pisemny, uza-

sadniony wniosek Wykonawcy do którego dołączone zostaną wszystkie wymagane 

kalkulacje i dowody. Z wyjątkiem zmiany podatku VAT, o której mowa w ust. 3 b) 

pierwszy myślnik. 

5. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę jednostronnie z winy Wykonawcy, bez 

zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku stwierdzenia nienależytego wy-

konywania przedmiotu umowy lub jego części przez Wykonawcę lub osobę (osoby) 

którym Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu umowy lub jego części (pod-

wykonawcy). Wystarczającym udokumentowaniem dla rozwiązania umowy będzie 

notatka służbowa spisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego 

stwierdzająca zakres i przyczynę naruszeń oraz brak usunięcia skutków nienależy-

tego wykonania umowy przez Wykonawcę po uprzednim skorzystaniu przez Za-

mawiającego z obowiązku określonego w § 5 ust. 1. 

6. Zamawiający ma prawo, w sytuacji gdy Wykonawca nie wywiązuje się, z przyczyn 

leżących po jego stronie, terminowo czy też ilościowo ze swojego zobowiązania do 

odbioru odpadów, dokonania zlecenia odbioru i zagospodarowania nieodebranych 

odpadów, w terminie lub określonych warunkami umowy ilościach, podmiotowi trze-

ciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy w sytuacji gdy opóźnienie w odbiorze wynosić 

będzie więcej niż 7 dni, a Wykonawca pomimo wezwania do prawidłowej realizacji 

postanowień umowy w dalszym ciągu pozostaje w opóźnieniu. Skorzystanie przez 

Zamawiającego z powyższego uprawnienia względem Wykonawcy nie wyłącza 

możliwości naliczenia kar umownych za nienależyte wykonywanie przedmiotu 

umowy na zasadach i w trybie opisanym w § 7 niniejszej umowy. 

 

§ 4 

Zobowiązania stron 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za jakość, ter-

minowość oraz kompletność roboty objętej przedmiotem umowy. 

2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu, na każdym etapie wykonania umowy, pełen 

zasób informacji dotyczących przedmiotu umowy. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie zobowiązania zgodnie z niniejszą 

umową wraz z jej załącznikami oraz przepisami prawa. 

4. Wykonawca może zlecić prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy Podwyko-

nawcy/Podwykonawcom w zakresie wskazanym w jego ofercie przetargowej. W takim 

przypadku Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania 

Podwykonawcy jak za własne działanie. 

5. Wykonawca zapewni Zamawiającemu, na każdym etapie wykonania umowy, pełen 

zasób informacji dotyczących przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca przyjmuje jako obowiązujący go bezwzględnie przez cały okres wykony-

wania przedmiotu zamówienia, wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego Pod-

wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie 

realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w 

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

U. z 2016 r. poz. 1666).  

7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę osób wykonujących w/w czynności w 

trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie zatrudnionych pracowników wykonujących czynności, których do-

tyczy wezwanie zamawiającego, 

b) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie za-

mawiającego.  

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub je-

go podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy 

lub jego podwykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
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pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

- zawierające w szczególności imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umo-

wy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.  

 

§ 5 

Kontrola i odbiór usługi 

1. Stwierdzone nieprawidłowości w należytym wykonaniu przez Wykonawcę przed-

miotu zamówienia, zgłaszane będą Wykonawcy przez Zamawiającego albo na pi-

śmie – list polecony (na adres: ……………………………………………………………) 

lub e-mail (na adres: …………………..@.......................), a Wykonawca, każdora-

zowo będzie zobowiązany do ich natychmiastowego usunięcia (nie dłużej niż w 

terminie 3 dni od zgłoszenia). Usunięcie skutków nieprawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy nie uchyla prawa Zamawiającego do zastosowania przepisów § 

7. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę skutków nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z winy 

Wykonawcy i naliczenia mu kar umownych. 

2. Potwierdzeniem wykonania etapów przedmiotu umowy są dostarczone Zamawiają-

cemu dokumenty potwierdzające odzysk z zagospodarowanego odpadu oraz po-

twierdzone przez Zamawiającego i Wykonawcę karty przekazania odpadu w sys-

temie BDO. 

3. Dokumenty potwierdzające odzysk z zagospodarowanego odpadu oraz potwier-

dzone przez Zamawiającego i Wykonawcę karty przekazania odpadu w systemie 

BDO stanowić będą podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę na kwoty i 

z terminami płatności określonymi w § 2 niniejszej umowy, zgodnie z ofertą Wyko-

nawcy. 

§ 6 

Wspólna realizacja umowy 

1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie 

pełnomocnika upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich 

Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. Pełnomocnik upoważniony jest także 
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do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowa-

nia poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie 

Umowę. 

2. Liderem (pełnomocnikiem), o którym mowa w ust. 2 bę-

dzie: …..................................... . 

3. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wyko-

nawców realizujących wspólnie Umowę (odpowiedzialność solidarna). 

4. Przed zawarciem Umowy Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę przedłożą Za-

mawiającemu kopię umowy określającej zakres obowiązków każdego z Wykonaw-

ców względem siebie przy realizacji niniejszej Umowy. 

§ 7 

Kary umowne 

1. Strony umowy postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania, za nienależyte 

wykonanie umowy lub jej niewykonanie, są kary umowne z następujących tytułów i w 

wysokościach: 

a) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z winy jednej ze stron, drugiej stro-

nie przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wynagro-

dzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem odstą-

pienia od umowy przez Zamawiającego w trybie i na zasadach określonych w 

art. 456 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych lub gdy 

Zamawiający będzie zmuszony do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy z 

przyczyn bezpośrednio od niego niezależnych w tym siły wyższej. 

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu na jego pisemne żądanie karę umowną w 

wysokości 0,4% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej 

umowy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie w ustalonym terminie 

przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego, za każdy 

dzień zwłoki.  

c) za niewywiązanie się z zobowiązań wynikających z § 4 ust. 6 i 7 umowy – w wy-

sokości 0,1 % umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 za 

każdy dzień zwłoki w dostarczeniu do Zamawiającego dokumentów, o których 

mowa w w/w ustępach, terminach tam oznaczonych. 
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d) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu na jego pisemne żądanie karę umowną w 

wysokości 0,2% wartości brutto niewykonanej w ustalonym terminie części usłu-

gi wskazanej w dyspozycji odbioru z przyczyn niezawinionych przez Zamawiają-

cego, za każdy dzień zwłoki po terminie odbioru określonym w przesłanej przez 

Zamawiającego droga mailową dyspozycji odbioru. 

2. Wartość naliczonej kary umownej w przypadku każdorazowego zaistnienia zdarzenia 

określonego w § 7 ust. 1 litery b), c), albo d), nie może przekroczyć 20% wynagrodze-

nia brutto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy.  

4. Zamawiający ma prawo odstąpić od wykonania umowy z winy Wykonawcy w terminie 

14 dni od dnia przekroczenia limitu kar umownych przez Wykonawcę.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższające-

go zastrzeżone kary umowne na warunkach ogólnych, o ile wartość poniesionych 

szkód przekracza wysokość kar umownych. 

6. Kary umowne podlegają kumulacji.  W szczególności w przypadku odstąpienia przez 

Zamawiającego od umowy z powodu nie wykonania jej przez Wykonawcę w umówio-

nym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy zarów-

no kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy jak i za zwłokę w jej wykonaniu. 

 

§ 8 

Osoby upoważnione do kontaktów 

       1. Ze strony zamawiającego wykonanie zamówienia koordynować będzie: ………… 

           ……………………………… e-mail: ………… 

       2. Ze strony wykonawcy wykonywanie zamówienia koordynować będzie: …................. 

           tel. …................................................ e-mail: ……………… 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z 

dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilne-

go. 
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2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przenieść swo-

ich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod roz-

strzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiają-

cego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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Umowa nr …................................./2021 część 6 

zawarta w dniu …........................2021r. 

pomiędzy: 

Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. z siedzibą w 

Spytkowie, Spytkowo 69, 11-500 Giżycko 

numer KRS 0000346147 Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy - Kra-

jowego Rejestru Sądowego, NIP 8451958301; REGON 280470190 

reprezentowaną przez: 

Mariusz Piasecki – Prezes Zarządu 

(zwaną dalej „Zamawiającym”) 

a 

……………………. numer KRS …………..NIP ………………….; REGON ………………. 

reprezentowaną przez: 

……………………………….. 

(zwana dalej „Wykonawcą) 

zważywszy, że: 

zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn: usługa odbioru i 

dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12, zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia oferta Wykonawcy została jako najkorzystniejsza wybrana przez Zamawiającego, 

dlatego też Strony niniejszym uzgadniają, co następuje: 

Następujące dokumenty wymienione poniżej stanowią integralną część Umowy: 

• Oferta Wykonawcy  

• Specyfikacja Warunków Zamówienia  

• Dokumentacja projektowa przedmiotu zamówienia 

Wzajemne prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odpowiadać będą ustaleniom przyjętym w 

umowie. 

§ 1 

Przedmiot zamówienia 

1. Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie:  

usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów o kodzie 19 12 

12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 

odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja powyżej 80 mm powstała ze zmie-
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lonych odpadów wielkogabarytowych w ilości do 1 300 Mg poprzez poddanie ich odzy-

skowi. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wraz z każdą fakturą, 

bez wezwania ze strony Zamawiającego, dokumentów (lub ich poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii przez osobę umocowaną po stronie Wykonawcy), po-

twierdzających odzysk odbieranych w ramach niniejszej umowy od Zamawiającego 

odpadów, pod rygorem braku prawa Wykonawcy do wystawienia faktury za tę część 

odebranych odpadów. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w cz. II SWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wyma-

ganiami zamawiającego zawartymi w SWZ ww. postępowania przetargowego stano-

wiącego załącznik do niniejszej umowy i będącego jej integralną częścią, normami  i 

obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 2 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za prawidłowe wykonanie całego przedmiotu 

zamówienia ustalone zostało na maksymalną kwotę brutto ……………………………zł 

/ przy ustaleniu ceny za 1 Mg odpadu - …………. zł/. 

2. Przyjmuje się, że Wykonawca realizując zamówienie, o którym mowa w §1 uwzględnił 

wszystkie koszty niezbędne do jej prawidłowego wykonania, w tym koszty związane z 

obowiązującymi go przepisami powszechnie obowiązującego prawa jak i ryzykami 

związanymi ze specyfiką przedmiotu umowy. 

3. Strony zgodnie ustalają, że termin płatności za każdą zrealizowaną przez Wykonawcę 

część przedmiotu umowy wynosi 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawi-

dłowej pod względem księgowym faktury VAT, z zastrzeżeniem wynikającym z zapisu 

§1 ust. 2 umowy. 

4. Rozliczenia odbywać się będą w cyku miesięcznym „z dołu” za faktycznie wykonaną w 

tym okresie ilość usług. 

5. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 umowy, nastąpi przelewem na rachu-

nek bankowy Wykonawcy: …........................................................................ 

6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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§ 3 

Termin realizacji zamówienia 

1. Rozpoczęcie świadczenia na rzecz Zamawiającego przedmiotu umowy/zamówienia 

nastąpi wraz z zakończeniem umowy na usługę odbioru i dalszego zagospodarowania 

w sposób ciągły odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane sub-

stancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11 - frakcja nadsitowa powyżej 80 mm ( tzw. balast)  z Części 5, nie później niż w dniu 

01.07.2022 roku.  

2. Termin wykonania zamówienia: do 6 miesięcy lub wcześniej gdy wyczerpie się okre-

ślona umową ilość/wartość brutto przedmiotu zamówienia (tj. do 1.300 Mg) 

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany treści umowy w zakresie: 

a) terminu wykonania zamówienia 

- w sytuacji gdy pomimo upływu terminu na który została zawarta umowa nie wykorzy-

stana została cała wartość umowy brutto. W takim wypadku Zamawiający może wystą-

pić do Wykonawcy o przedłużenie terminu obowiązywania umowy o kolejny czas 

oznaczony nie dłuższy niż 3 miesiące, a Wykonawca wyraża na to zgodę. 

b) wynagrodzenia: 

- w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku ceny netto 

nie ulegną zmianie, a ceny brutto ulegną zmianie, w wysokości i w terminie wynikają-

cymi z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę (stawki) podatku VAT. Zmiana 

cen brutto w tym przypadku będzie następowała z chwilą wejścia w życie nowych 

przepisów bez konieczności podpisywania aneksu przez strony. 

- obniżenia cen brutto np. w związku z zastosowaniem przez Wykonawcę promocji i 

upustów. 

- zmiany innych niż podatkowe przepisów powszechnie obowiązującego prawa w tym 

prawa obligującego Wykonawcę do ponoszenia dodatkowych kosztów związanych czy 

to z prawami pracowniczymi czy też opłatami związanymi z gospodarką odpadami sta-

nowiącymi przedmiot zamówienia/umowy z Zamawiającym, o ile Wykonawca nie mógł 

przy dołożeniu należytej staranności przewidzieć konieczności ich ponoszenia podczas 

realizacji umowy z Zamawiającym i zmiany te realnie zmuszają Wykonawcę do wyko-

nywania przedmiotu niniejszej umowy powyżej kosztów jakie ponosi on w związku ze 



Strona 114/119 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. 

 

 

 
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko 

tel. +48 87 555 54 10, fax: +48 87 555 54 11, e-mail: biuro@zuokspytkowo.pl, http://www.zuokspytkowo.pl 
NIP 8451958301; REGON 280470190; BDO 000012919 

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000346147 
Kapitał Zakładowy: 18.541.500,00 PLN 

świadczeniem na rzecz Zamawiającego co bezspornie winien on wykazać w składa-

nym do Zamawiającego wniosku o którym jest mowa w ust. 4. 

4. Ewentualne zmiany w/w warunków umowy wymagają, dla ich ważności, zachowania 

formy pisemnej pod rygorem nieważności i dokonywane będą na pisemny, uzasadnio-

ny wniosek Wykonawcy do którego dołączone zostaną wszystkie wymagane kalkulacje 

i dowody. Z wyjątkiem zmiany podatku VAT, o której mowa w ust. 3 b) pierwszy myśl-

nik. 

5. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę jednostronnie z winy Wykonawcy, bez za-

chowania okresu wypowiedzenia, w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywa-

nia przedmiotu umowy lub jego części przez Wykonawcę lub osobę (osoby) którym 

Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu umowy lub jego części (podwykonawcy). 

Wystarczającym udokumentowaniem dla rozwiązania umowy będzie notatka służbowa 

spisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego stwierdzająca zakres i 

przyczynę naruszeń oraz brak usunięcia skutków nienależytego wykonania umowy 

przez Wykonawcę po uprzednim skorzystaniu przez Zamawiającego z obowiązku 

określonego w § 5 ust. 1. 

6. Zamawiający ma prawo, w sytuacji gdy Wykonawca nie wywiązuje się, z przyczyn le-

żących po jego stronie, terminowo czy też ilościowo ze swojego zobowiązania do od-

bioru odpadów, dokonania zlecenia odbioru i zagospodarowania nieodebranych odpa-

dów, w terminie lub określonych warunkami umowy ilościach, podmiotowi trzeciemu na 

koszt i ryzyko Wykonawcy w sytuacji gdy opóźnienie w odbiorze wynosić będzie więcej 

niż 7 dni, a Wykonawca pomimo wezwania do prawidłowej realizacji postanowień 

umowy w dalszym ciągu pozostaje w opóźnieniu. Skorzystanie przez Zamawiającego z 

powyższego uprawnienia względem Wykonawcy nie wyłącza możliwości naliczenia kar 

umownych za nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy na zasadach i w trybie opi-

sanym w § 7 niniejszej umowy. 

§ 4 

Zobowiązania stron 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za jakość, ter-

minowość oraz kompletność roboty objętej przedmiotem umowy. 

2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu, na każdym etapie wykonania umowy, pełen 

zasób informacji dotyczących przedmiotu umowy. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie zobowiązania zgodnie z niniejszą 

umową wraz z jej załącznikami oraz przepisami prawa. 

4. Wykonawca może zlecić prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy Podwyko-

nawcy/Podwykonawcom w zakresie wskazanym w jego ofercie przetargowej. W takim 

przypadku Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania 

Podwykonawcy jak za własne działanie. 

5. Wykonawca zapewni Zamawiającemu, na każdym etapie wykonania umowy, pełen 

zasób informacji dotyczących przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca przyjmuje jako obowiązujący go bezwzględnie przez cały okres wykony-

wania przedmiotu zamówienia, wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego Pod-

wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie 

realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w 

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

U. z 2016 r. poz. 1666).  

7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę osób wykonujących w/w czynności w 

trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie zatrudnionych pracowników wykonujących czynności, których do-

tyczy wezwanie zamawiającego, 

b) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie za-

mawiającego.  

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub je-

go podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy 

lub jego podwykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
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pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

- zawierające w szczególności imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy o 

pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.  

 

§ 5 

Kontrola i odbiór usługi 

1. Stwierdzone nieprawidłowości w należytym wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu 

zamówienia, zgłaszane będą Wykonawcy przez Zamawiającego albo na piśmie – list 

polecony (na adres: ……………………………………………………………) lub e-mail 

(na adres: …………………..@.......................), a Wykonawca, każdorazowo będzie zo-

bowiązany do ich natychmiastowego usunięcia (nie dłużej niż w terminie 3 dni od zgło-

szenia). Usunięcie skutków nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy nie uchyla 

prawa Zamawiającego do zastosowania przepisów § 7. W przypadku nie usunięcia 

przez Wykonawcę skutków nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z winy Wykonawcy i naliczenia mu kar 

umownych. 

2. Potwierdzeniem wykonania etapów przedmiotu umowy są dostarczone Zamawiające-

mu dokumenty potwierdzające odzysk z zagospodarowanego odpadu oraz potwier-

dzone przez Zamawiającego i Wykonawcę karty przekazania odpadu w systemie BDO. 

3. Dokumenty potwierdzające odzysk z zagospodarowanego odpadu oraz potwierdzone 

przez Zamawiającego i Wykonawcę karty przekazania odpadu w systemie BDO sta-

nowić będą podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę na kwoty i z terminami 

płatności określonymi w § 2 niniejszej umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

§ 6 

Wspólna realizacja umowy 

1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie peł-

nomocnika upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wyko-

nawców realizujących wspólnie Umowę. Pełnomocnik upoważniony jest także do wy-

stawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń 

na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. 
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2. Liderem (pełnomocnikiem), o którym mowa w ust. 2 będzie: …..................................... . 

3. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonaw-

ców realizujących wspólnie Umowę (odpowiedzialność solidarna). 

4. Przed zawarciem Umowy Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę przedłożą Zama-

wiającemu kopię umowy określającej zakres obowiązków każdego z Wykonawców 

względem siebie przy realizacji niniejszej Umowy. 

 

§ 7 

Kary umowne 

1. Strony umowy postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania, za nienależyte 

wykonanie umowy lub jej niewykonanie, są kary umowne z następujących tytułów i w 

wysokościach: 

a) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z winy jednej ze stron, drugiej stro-

nie przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wynagro-

dzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem odstą-

pienia od umowy przez Zamawiającego w trybie i na zasadach określonych w 

art. 456 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych lub gdy 

Zamawiający będzie zmuszony do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy z 

przyczyn bezpośrednio od niego niezależnych w tym siły wyższej. 

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu na jego pisemne żądanie karę umowną w 

wysokości 0,4% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej 

umowy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie w ustalonym terminie 

przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego, za każdy 

dzień zwłoki.  

c) za niewywiązanie się z zobowiązań wynikających z § 4 ust. 6 i 7 umowy – w wy-

sokości 0,1 % umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 za 

każdy dzień zwłoki w dostarczeniu do Zamawiającego dokumentów, o których 

mowa w w/w ustępach, terminach tam oznaczonych. 

d) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu na jego pisemne żądanie karę umowną w 

wysokości 0,2% wartości brutto niewykonanej w ustalonym terminie części usłu-

gi wskazanej w dyspozycji odbioru z przyczyn niezawinionych przez Zamawiają-
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cego, za każdy dzień zwłoki po terminie odbioru określonym w przesłanej przez 

Zamawiającego droga mailową dyspozycji odbioru. 

2. Wartość naliczonej kary umownej w przypadku każdorazowego zaistnienia zdarzenia 

określonego w § 7 ust. 1 litery b), c), albo d), nie może przekroczyć 20% wynagrodze-

nia brutto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy.  

4. Zamawiający ma prawo odstąpić od wykonania umowy z winy Wykonawcy w terminie 

14 dni od dnia przekroczenia limitu kar umownych przez Wykonawcę.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższające-

go zastrzeżone kary umowne na warunkach ogólnych, o ile wartość poniesionych 

szkód przekracza wysokość kar umownych. 

6. Kary umowne podlegają kumulacji.  W szczególności w przypadku odstąpienia przez 

Zamawiającego od umowy z powodu nie wykonania jej przez Wykonawcę w umówio-

nym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy zarów-

no kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy jak i za zwłokę w jej wykonaniu. 

 

§ 8 

Osoby upoważnione do kontaktów 

       1. Ze strony zamawiającego wykonanie zamówienia koordynować będzie: ………… 

           ……………………………… e-mail: ………… 

       2. Ze strony wykonawcy wykonywanie zamówienia koordynować będzie: …................. 

           tel. …................................................ e-mail: ……………… 

 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z 

dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilne-

go. 

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przenieść swo-

ich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 
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3. Ewentualne spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod roz-

strzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiają-

cego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 


