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ZAPYTANIE OFERTOWE
na zamówienie
nieprzekraczające równowartości 30 000 euro na:

Unieszkodliwianie lub zbieranie odpadów niebezpiecznych
pochodzących z gospodarstw domowych
i z obiektów użyteczności publicznej
kod CPV 90500000-2
Usługi związane z odpadami
kod CPV 90510000-5
Usuwanie i obróbka odpadów

Gdynia, 8 stycznia 2019 r.
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1.

ZAMAWIAJĄCY

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
ul. Konwaliowa 1
81-651 Gdynia
NIP: 586-000-83-86
REGON: 190028643
tel.: (58) 624 66 11, 624 45 99
fax.: (58) 624 66 11, 624 46 61; e-mail: sekretariat@kzg.pl
Godziny urzędowania 730 – 1530 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy).
2.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na
podstawie art. 4 pkt 8 (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986).
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z § 5 ust c oraz § 8 Regulaminu w sprawie obowiązujących w
Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” procedur udzielania zamówień publicznych o
wartości przekraczającej 6 000 euro netto i nieprzekraczającej równowartości kwoty (netto) określonej
w art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych to jest równowartości kwoty 30 000 euro.
Zamawiający postępuje zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2017
poz. 2077).
3.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest unieszkodliwianie lub zbieranie (w rozumieniu ustawy o odpadach z
dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. 2018 poz.992) odpadów niebezpiecznych pochodzących
z gospodarstw domowych oraz z obiektów użyteczności publicznej zebranych na terenie gmin
wchodzących w skład Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.
kod CPV 90500000-2 – Usługi związane z odpadami;
kod CPV 90510000-5 – Usuwanie i obróbka odpadów.
Rodzaj zamówienia: usługi.
3.1.

Określenie przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest unieszkodliwianie lub zbieranie odpadów niebezpiecznych
zestawionych w tabeli 1, w której podano także przewidywane ilości odpadów przekazywanych przez
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” do utylizacji w roku 2019.
3.1.1. Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni realizuje zbiórkę
odpadów komunalnych niebezpiecznych pochodzących od mieszkańców oraz z placówek
oświatowych i obiektów użyteczności publicznej na terenie 8 zrzeszonych w nim gmin.
Zbiórka odpadów prowadzona jest w systemie pojemnikowym, objazdowym oraz poprzez
stacjonarne kontenerowe punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych tzw. PZON.
3.1.2. Odpady niebezpieczne będą dostarczone przez Zamawiającego do magazynowania lub
unieszkodliwiania we wskazane przez Oferenta miejsce transportem Zamawiającego
(samochodem o masie do 3,5 t). Odległość od siedziby Zamawiającego do miejsca
dostarczania tych odpadów nie może być większa niż 60 km.
3.1.3. Dopuszcza się możliwość przekazania partii odpadów powyżej 500 kg zgromadzonych w
jednym punkcie PZON wg Załącznika nr 3 bezpośrednio z tego punktu do pojazdu
Oferenta/Wykonawcy bez dodatkowej opłaty za transport.
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3.1.4. Oferent/Wykonawca zobowiązany będzie przyjąć każdą przywiezioną przez Zamawiającego
ilość odpadów, bez określania minimalnych limitów ilościowych na poszczególne rodzaje
dostarczanych odpadów.
3.1.5. Wykonawca przejmując odpad wystawiać będzie:
- każdorazowo potwierdzenie ważenia zawierające datę, kod odpadu oraz jego ilość,
Zamawiający przekazując odpad wystawiać będzie:
- miesięcznie – Kartę Przekazania Odpadu (KPO) obejmującą odpady (zestawione rodzajowo i
ilościowo) przekazane przez niego w miesiącu kalendarzowym lub na wniosek Wykonawcy –
każdorazowo przy dostawie odpadów.
Dowód ważenia doręczony zostanie Zamawiającemu w jednym egzemplarzu
przy każdorazowym przekazaniu odpadów, a KPO sporządzone będzie po zakończeniu
miesiąca w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Tabela 1. Przewidywane masy odpadów niebezpiecznych [kg] zbieranych i przekazywanych do
unieszkodliwiania/zbierania na terenie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w
2019 roku.
Lp.
grupy
odpadów

Rodzaj odpadu

Kody
odpadów

Przewidywane
ilości ON
[kg]

1.

Odpadowy toner drukarski

16 02 14
16 02 16
20 01 36

3 470

2.

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne elementy
wzmocnienia (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami
ciśnieniowymi, opakowania zaw. pozostałości substancji niebez

15 01 11*

650

3.

Gazy w pojemnikach

4.

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

5.

Elementy zawierające rtęć.
Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chem.)
zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny
chemikaliów laboratoryjnych, odczynniki fotograficzne

6.

Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności

7.

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych
lub nimi zanieczyszczone ,
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice
zawierające substancje niebezpieczne, Detergenty

8.

Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
(filtry olejowe, płyny hamulcowe, płyny zapobiegające
zamarzaniu)

9.

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
Leki inne niż wymienione w 20 01 31
* odpady niebezpieczne

16 05 04*
16 05 05
20 01 26*
16 01 08*
16 05 06*
16 05 07*
16 05 08*
16 05 09
20 01 13*
20 01 14*
20 01 15*
20 01 17*
20 01 19*
20 01 80
15 01 10*
20 01 27*
20 01 28
20 01 29*
20 01 30
16 01 07*
16 01 13*
16 01 14*
20 01 31*
20 01 32

10
650

440

10

78 600

10
24 300

3.1.6. W ofercie należy podać ceny unieszkodliwiania wskazanych w Tabeli 1 poszczególnych grup
odpadów w ujęciu zł/kg netto.
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3.1.7. Dopuszcza się złożenie oferty częściowej, uwzględniającej możliwość przyjęcia do
unieszkodliwiania tylko niektórych grup odpadów z wymienionych w Tabeli 1.
3.1.8. Wykonawca, który oferuje odbiór odpadów zgromadzonych we wskazanych punktach zbiórki
odpadów niebezpiecznych własnym transportem zobowiązany jest wypełnić dwa formularze
ofertowe – Załącznik nr 1 i Załącznik nr 1 A i podać cenę za zbieranie/unieszkodliwianie
odpadów dla każdego przypadku.
4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Styczeń 2019 r. – styczeń 2020 r.
5. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
Do oferty muszą być dołączone niżej wymienione dokumenty.
5.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
5.2. Kopia aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów, wydanego zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.
z 2018 r. poz. 992) lub pisemne oświadczenie innego podmiotu posiadającego takie zezwolenie,
że zutylizuje odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5.3. W przypadku transportu odpadów - Kopia aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie transportu odpadów, wydanego zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.
U. z 2018 r. poz. 992).
5.4. Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków zapewniających wykonanie przedmiotu
zamówienia – Załącznik nr 2.
6.

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z OFERENTAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

6.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub e-mailem wyłącznie w godzinach
urzędowania Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, tj. od poniedziałku do
piątku w godz. 730 – 1530 (nr faksu – (58) 624 46 61, tel/fax: (58) 624 66 11; e-mail: dgo@kzg.pl).
W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji przekazywanych drogą
elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
6.2. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:
Renata Czarnecka - Kierownik Działu Gospodarki Odpadami
tel.: 58 624 66 11;
tel/fax: 58 624 45 99; 58 624 66 11; tel. kom. 502 115 309;
7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
8.1. Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania
Oferenta formularz ofertowy wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1/ Załącznik nr 1 A).
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Wszystkie strony oferty, zmiany, poprawki i skreślenia muszą być parafowane przez osoby
podpisujące ofertę.
8.2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Oferent.
8.3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiana lub
wycofanie oferty powinny znaleźć się w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej
„Zmiana” lub „Wycofanie”.
8.4. Dokumenty nie będące oryginałami powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem
przez osoby właściwe do reprezentowania Wykonawcy.
8.5. W przypadku, gdy formularz ofertowy lub załączone do niego dokumenty są podpisane przez
osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z wpisu do właściwego
rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, do oferty należy dołączyć odpowiednie
pełnomocnictwo.
9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
9.1.

Ofertę należy złożyć do dnia 18 stycznia 2019 r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego w
Gdyni – Witomino przy ul. Konwaliowej 1.

9.2.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18 stycznia 2019 r. o godz. 1015 w siedzibie
Zamawiającego.

10. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
10.1. Przy wyborze oferty dla przypadku, o którym mowa w punkcie 3.1.2 tj. przy dostarczaniu
odpadów do unieszkodliwiania/zbierania transportem Zamawiającego, Zamawiający będzie się
kierował następującymi kryteriami:
1) C – cena netto poszczególnych grup odpadów [zł/kg] 80%
2) O – odległość od siedziby Zamawiającego przy ul. Konwaliowej 1 w Gdyni do miejsca
przyjęcia odpadów [km]
20%
Ocena oferty dla danej grupy odpadów zostanie wyliczona przez komisję przetargową wg
następującego wzoru:
1) Ci = cena najniższa x 100/cena oferty badanej
2) Oi = najmniejsza odległość x 100/odległość oferty badanej
Ogólnej oceny ofert dokona się poprzez zsumowanie punktów uzyskanych przez Oferenta wg
poszczególnych kryteriów i pomnożenie ich przez określone w punktach 1 i 2 wagi procentowe, a
następnie zsumowanie tak powstałych iloczynów.
Wi = Ci x 0,8 + Oi x 0,2
Dla danej grupy odpadów najkorzystniejszą ofertą będzie ta, dla której wyliczona wartość W będzie
najwyższa.
10.2. Dla przypadku, o którym mowa w punkcie 3.1.3 tj. przy dostarczaniu odpadów do
unieszkodliwiania/zbierania transportem Wykonawcy, zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.
10.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz
przedstawienia informacji dodatkowych dotyczących treści złożonych ofert.
10.4. Zamawiający dopuszcza możliwość wybrania różnych Wykonawców oferujących
najkorzystniejsze warunki odbioru dla poszczególnych grup odpadów niebezpiecznych.
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10.5. Ze względu na duże ilości zbieranych odpadów, w celu zapewnienia niezawodności i
optymalnej efektywności systemu ich zbierania, dopuszcza się podpisanie umowy z innymi
podmiotami w tym samym przedmiocie zamówienia.
10.6. Cena oferty musi uwzględniać ewentualne upusty udzielone przez Wykonawcę, jak również
wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i realizacją zamówienia.
11. PROJEKT UMOWY
Projekt umowy stanowi Załącznik nr 4 oraz Załącznik nr 4 A do niniejszego Zapytania
ofertowego odpowiednio dla wariantu zamówienia, w którym odbiór odpadów realizowany jest
wyłącznie transportem Zamawiającego lub transportem Zamawiającego oraz transportem
Wykonawcy.
12. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
12.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Oferentów,
którzy złożyli oferty, o:
 wyborze najkorzystniejszej oferty,
 Oferentach, których oferty zostały odrzucone,
12.2. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych w projekcie Umowy, który
stanowi odpowiednio Załącznik nr 4 lub 4 A do Zapytania ofertowego.
12.3. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia
ponownego postępowania.
Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Zał. nr 1 – Formularz ofertowy na unieszkodliwianie/zbieranie odpadów dostarczonych
transportem Zamawiającego;
Zał. nr 1 A – Formularz ofertowy na unieszkodliwianie/zbieranie odpadów dostarczonych
transportem Oferenta/Wykonawcy;
Zał. nr 2 – Oświadczenie Oferenta;
Zał. nr 3 – Lokalizacja PZON, z których odbiór odpadów może odbywać się transportem
Wykonawcy;
Zał. nr 4 – Projekt umowy – dla wariantu zamówienia, w którym odbiór odpadów realizowany
jest wyłącznie transportem Zamawiającego
Zał. nr 4 A – – Projekt umowy - dla wariantu zamówienia, w którym odbiór odpadów
realizowany jest transportem Zamawiającego lub transportem Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK NR 1
pieczątka firmowa Wykonawcy

.................................., dnia ...................

FORMULARZ OFERTOWY
Komunalny Związek Gmin
„Dolina Redy i Chylonki”
ul. Konwaliowa 1
81-651 Gdynia
Nawiązując do Zapytania ofertowego o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty
30 000 euro na:
Unieszkodliwianie lub zbieranie odpadów niebezpiecznych pochodzących
z gospodarstw domowych i z obiektów użyteczności publicznej
1. Oferujemy unieszkodliwianie/zbieranie poszczególnych grup odpadów niebezpiecznych
dostarczonych transportem Zamawiającego w następujących cenach:
Lp.
grupy
odpadów

Rodzaj odpadu

Kody
odpadów

1.

Odpadowy toner drukarski

16 02 14
16 02 16
20 01 36

2.

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne elementy
wzmocnienia (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami
ciśnieniowymi, opakowania zaw. pozostałości substancji niebezp.

15 01 11*

3.

Gazy w pojemnikach

16 05 04*
16 05 05

4.

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 26*

5.

Elementy zawierające rtęć.
Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chem.)
zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny
chemikaliów laboratoryjnych, odczynniki fotograficzne

6.

Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności

7.

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych
lub nimi zanieczyszczone,
farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice
zawierające substancje niebezpieczne, detergenty

8.

Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
(filtry olejowe, płyny hamulcowe, płyny zapobiegające
zamarzaniu)

16 01 08*
16 05 06*
16 05 07*
16 05 08*
16 05 09
20 01 13*
20 01 14*
20 01 15*
20 01 17*
20 01 19*
20 01 80
15 01 10*
20 01 27*
20 01 28
20 01 29*
20 01 30
16 01 07*
16 01 13*
16 01 14*

9.

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 31*
20 01 32
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2.

Podatek VAT - ..................... %

3.

Adres miejsca, do którego należy dostarczać odpady…………………………………

………………………………………………………………………………………………. .
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i nie wnosimy
do nich zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych Ofertą na 30 dni od terminu składania Ofert.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy załączonym do Zapytania ofertowego
(Załącznik nr 4) i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
7. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie
nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 270 KK).
8. Załączniki - oświadczenia i dokumenty:
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

............................................
Miejscowość, data
......................................................
(podpis i pieczęć imienna
osoby/osób właściwej/ych do
reprezentowania Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 1 A
pieczątka firmowa Wykonawcy

.................................., dnia ...................
FORMULARZ OFERTOWY
Komunalny Związek Gmin
„Dolina Redy i Chylonki”
ul. Konwaliowa 1
81-651 Gdynia

Nawiązując do Zapytania ofertowego o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty
30 000 euro na:
Unieszkodliwianie lub zbieranie odpadów niebezpiecznych pochodzących
z gospodarstw domowych i z obiektów użyteczności publicznej
1.

Oferujemy unieszkodliwianie/zbieranie poniżej wymienionych rodzajów odpadów
niebezpiecznych zgromadzonych w ilości min. 500 kg w jednym punkcie zbiórki odpadów
niebezpiecznych wskazanym w Załączniku nr 3 dostarczonych transportem Oferenta
w następującej cenie:

Kody
odpadów

Rodzaj odpadu

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych
lub nimi zanieczyszczone,
farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice
zawierające substancje niebezpieczne, detergenty

Cena netto
[zł/kg]

15 01 10*
20 01 27*
20 01 28
20 01 29*
20 01 30

2.

Podatek VAT - ..................... %

3.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i nie
wnosimy do nich zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty.

4.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych Ofertą na 30 dni od terminu składania Ofert.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy załączonym do Zapytania ofertowego
(Załącznik nr 4 A) i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
6. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie
nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 270 KK).
7. Załączniki - oświadczenia i dokumenty:
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
............................................
......................................................

Miejscowość, data

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób
właściwej/ych
do
reprezentowania
Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 2
pieczątka firmowa Wykonawcy

Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków zapewniających wykonanie przedmiotu
zamówienia
Przedmiot zamówienia:
Unieszkodliwianie lub zbieranie odpadów niebezpiecznych pochodzących
z gospodarstw domowych i z obiektów użyteczności publicznej
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ja, niżej podpisany:
........................................................................................................................................
(imię i nazwisko osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta)
jako upoważniony do reprezentowania Oferenta:
........................................................................................................................................
(nazwa firmy)
oświadczam, że Oferent
1. jest podmiotem uprawnionym do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami
ustawowymi,
2. posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
3. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,
4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu
zamówienia.

............................................
Miejscowość, data

......................................................
(podpis
i
pieczęć
imienna
osoby/osób
właściwej/ych
do
reprezentowania Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 3

Wykaz Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych na terenie KZG, z których przewidywany
jest odbiór odpadów transportem Oferenta/Wykonawcy

GDYNIA
Pogórze ul. Żeliwna 3 – przy obiekcie OPEC
SOPOT
Al. Niepodległości 723a – siedziba ZOM
RUMIA
ul. Dębogórska 148 – przy siedzibie PUK
WEJHEROWO
ul. Obrońców Helu 1 – przy siedzibie ZUK
REDA
ul. Obwodowa 52 – przy MPCK „KOKSIK”
KIELNO
gm. Szemud - ul. Ekologiczna 6 – przy oczyszczalni ścieków
SZEMUD
Gm. Szemud - ul. Ekologiczna 5– przy oczyszczalni ścieków
BOLSZEWO
gm. Wejherowo – ul. Szkolna 52 – przy budynku byłej Szkoły Podstawowej
KOSAKOWO
Ul. Chrzanowskiego 44 – na terenie PUK „PEKO” Sp. z o.o.
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ZAŁĄCZNIK NR 4
Projekt umowy dla wariantu zamówienia,
w którym odbiór odpadów realizowany jest
wyłącznie transportem Zamawiającego

PROJEKT UMOWY
W dniu …….........................……. .................................. r. w Gdyni pomiędzy:
Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni ul. Konwaliowa 1,
zarejestrowanym w MSWiA – Rejestrze Związków Międzygminnych pod numerem 41, Regon:
190028643, NIP: 586-000-83-86, zarządzie trzyosobowym, który w niniejszej umowie reprezentują:
1. Przewodniczący Zarządu – Tadeusz Wiśniewski
2. Członek Zarządu – …………………………………………….……..–
zwanym dalej Zamawiającym,
oraz
firmą……………..z siedzibą ……….,adres…………….,wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………… Wydział Gospodarczy………….. Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem ………; NIP ………,….; REGON ……….…..., kapitał
zakładowy…………………., zarządzie ………………
reprezentowanym przez:. /zgodnie z KRS/
1………………………………………………….
2………………………………………………….
zwaną dalej Wykonawcą
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 1986) zgodnie z § 5 ust c oraz § 8 Regulaminu w sprawie obowiązujących w
Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” procedur udzielania zamówień publicznych o
wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, została zawarta umowa o
następującej treści:
PRZEDMIOT UMOWY
§1
1.

2.

3.

4.

1.

2.

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę, w okresie czasu opisanym § 5, usług
polegających na zbieraniu, unieszkodliwianiu i/lub odzysku odpadów niebezpiecznych oraz innych
niż niebezpieczne, pochodzących z gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej,
wyszczególnionych w Załączniku nr 1.
Zawarcie umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do podpisania i wykonywania umowy w tym
samym przedmiocie z innymi podmiotami. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje ani
roszczenie o wykonanie niniejszej umowy ani roszczenie o zapłatę np. odszkodowawcze, których
podpisując niniejszą umowę się zrzeka.
Odpady, o których mowa w ust. 1 będą dostarczane zgodnie z postanowieniem ust. 4 do miejsca
unieszkodliwiania lub czasowego magazynowania odpadów, które wskazano w ofercie
Wykonawcy z dn. ............
Odbiór odpadów z miejsc ich gromadzenia następować będzie transportem Zamawiającego
(samochodem o masie do 3,5 t).
ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY
§2
Wykonawca oświadcza, że posiada pozwolenie o numerze …………………. z dn.……………. na
……………………….. wydane przez……………….. dotyczące działalności w zakresie …….
[transportu, zbierania lub unieszkodliwiania, odzysku odpadów niebezpiecznych i innych niż
niebezpieczne].
Wykonawca zobowiązany jest przyjąć każdą ilość odpadów, bez zachowania minimalnych
wymagań ilościowych na poszczególne rodzaje odpadów, które dostarczył Zamawiający, swoim
transportem do miejsca odbioru, które wskazał Wykonawca w swojej ofercie.
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3.
4.

1.

2.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

1.
2.

3.
4.

5.

Wykonawca wystawiać będzie dla każdej partii odebranych odpadów potwierdzenie ważenia
zawierające datę odbioru, kod odpadu oraz jego ilość.
Dowód ważenia doręczany będzie Zamawiającemu w jednym egzemplarzu w momencie
dostarczenia odpadów transportem Zamawiającego do miejsca wskazanego w ofercie Wykonawcy.
ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO
§3
Zamawiający oświadcza, że posiada zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych wydane
przez Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 5 maja 2014 r. nr ROG.6233.24.2014.KK i został wpisany
do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących
odpadami pod numerem 000005837.
Zamawiający przekazując Wykonawcy odpady wystawiać będzie miesięczne Karty Przekazania
Odpadu (KPO) obejmujące odpady (zestawione rodzajowo i ilościowo) dostarczone przez
Zamawiającego w miesiącu kalendarzowym. KPO sporządzane będą w dwóch egzemplarzach
po jednym dla każdej ze stron i będą one doręczane Wykonawcy w 2 egzemplarzach, nie później
niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy KPO. Wykonawca
zobowiązany jest do podpisania przesłanych mu KPO i odesłania po 1 egzemplarzu podpisanych
KPO Zamawiającemu, nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego
dotyczy KPO.
WYNAGRODZENIE
§4
Strony ustalają, że z tytułu należytego wykonania umowy przysługiwać będzie Wykonawcy
wynagrodzenie miesięczne – za miesiąc kalendarzowy – (okres rozliczeniowy). Wynagrodzenie to
obliczone będzie jako iloczyn masy odpadów przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego w
danym miesiącu kalendarzowym oraz stawek jednostkowych przypisanych danemu rodzajowi
odpadów w Załączniku nr 1 do umowy.
Dla potrzeb obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy masa przekazanych mu w danym miesiącu
kalendarzowym odpadów ustalana będzie na podstawie i zgodnie z Kartami Przekazania Odpadów
wystawionymi przez Zamawiającego dla danego miesiąca kalendarzowego.
Do wynagrodzenia obliczonego zgodnie z ust. 1 i 2 Wykonawca doliczy podatek VAT
w wysokości wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna będzie z dołu tj. po wykonaniu usługi, w
okresie rozliczeniowym, przelewem w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego
faktury Wykonawcy wystawionej prawidłowo i zgodnie z postanowieniami umowy.
Zapłata następować będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze Wykonawcy.
Datą zapłaty jest data dokonania polecenia przelewu przez Zamawiającego z jego rachunku.
TERMINY, ROZWIĄZANIE UMOWY
§5
Umowa obowiązuje od dnia ................ 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. (włącznie z tym dniem).
Umowa wygasa przed wskazanym w ust. 1 terminem, jeśli łączna wartość netto ceny należnej
Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy w okresie jej obowiązywania przekroczy
równowartość kwoty 30 000 euro.
Wartość euro określana będzie zgodnie z prawem zamówień publicznych.
Umowa może zostać rozwiązana jednostronnie przez każdą ze stron z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy możliwe jest w sytuacji
nienależytego, niedbałego, w tym nieterminowego wykonania zobowiązań umownych przez jedną
ze stron umowy (tzw. ważne przyczyny). Wypowiedzenie wymaga dla swej ważności zachowania
formy pisemnej.
Związkowi przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania umowy ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku [tzw. ważne przyczyny]:
a. wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy
czym rozwiązanie w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach,
b. rezygnacji Związku z prowadzenia zbiórki odpadów niebezpiecznych lub jej ograniczenia,
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c. cofnięcia lub wygaśnięcia Wykonawcy pozwolenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.
6.

1.

2.
3.

1.

2.
3.

4.

1.

2.
3.

4.

W przypadku rozwiązania umowy, Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za część
umowy wykonaną do dnia rozwiązania umowy.
KARY UMOWNE
§6
Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kar umownych w następujących sytuacjach:
a) w przypadku odmowy przyjęcia w miejscu odbioru odpadów, które wskazał Wykonawca w
swoje ofercie odpadów przywiezionych przez Zamawiającego w wysokości 300,00 zł za
każdy przypadek;
b) w przypadku zaprzestania wykonywania zobowiązań umownych albo jej rozwiązania lub
odstąpienia od niej z przyczyn, jakie wystąpiły po stronie Wykonawcy w wysokości 5 000,00
zł.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone
kary umowne na zasadach ogólnych.
Zapłata kar umownych/odszkodowania nastąpi w terminie nie późniejszym niż 14 dni od
doręczenia noty obciążającej.
PRZEDSTAWICIELE
§7
Do kontaktu z Wykonawcą w imieniu Zamawiającego wyznaczone są:
Renata Czarnecka – Kierownik Działu Gospodarki Odpadami
Anna Gatner - Białoskórska – Inspektor ds. gospodarki odpadami
Do kontaktu z Zamawiającym w imieniu Wykonawcy wyznaczeni są: ..............
Strony oświadczają, że wyżej wymienieni przedstawiciele posiadają pełnomocnictwa
do podejmowania działań w granicach określonych postanowieniami umowy, bez prawa do
dokonywania czynności kształtujących np. jej zmiany czy rozwiązania, zaciągania zobowiązań, do
dokonywania których upoważnione są wyłącznie osoby wskazane w dokumentach rejestracyjnych
jako uprawnione do reprezentowania.
Zmiana lub zastępstwo osób, o których mowa w ust 1 i 2:
a) nie wymaga zmiany umowy,
b) dokonywana jest na drodze pisemnego powiadomienia.
POWIADOMIENIA
§8
Wszelkie zawiadomienia, wezwania, sporządzane będą w języku polskim i wysyłane będą pocztą,
pocztą elektroniczną lub faksem na następujące adresy:
dla Zamawiającego:
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki"
ul. Konwaliowa 1
81-651 Gdynia
tel./fax: 58 624 45 99, 58 624 66 11
e-mail: dgo@kzg.pl
dla Wykonawcy:
………………………….
…………………………..
…………………………..
………………………….
Doręczenie uważa się za skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adresy, numery wskazane powyżej.
Strony zobowiązują się do powiadomienia o zmianach adresów, numerów wskazanych powyżej, a
nie dopełnienie tego obowiązku powoduje, że doręczenie dokonane na adresy, numery wskazane w
ust.1 są ważne i skuteczne. W jednym czasie prawnie skuteczne jest wskazanie tylko jednego
adresu.
Terminem doręczenia jest termin wynikający z dowodu nadania faksu bez błędu, w przypadku
doręczenia pocztą - termin doręczenia lub 8 dnia od awiza, lub w przypadku doręczenia osobistego
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termin zaznaczony w treści pisma, w przypadku doręczenia pocztą elektroniczną w dniu – dacie
potwierdzenia dostarczenia wiadomości.

1.
2.
3.
4.
5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§9
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego zwłaszcza dotyczące odpłatnego świadczenia usług.
Spory związane z wykonaniem niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu
powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:
- stawki jednostkowe dla poszczególnych rodzajów odpadów,
- oferta Wykonawcy z dnia ……………… r.,

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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ZAŁĄCZNIK NR 4 A
Projekt umowy dla wariantu zamówienia,
w którym odbiór odpadów realizowany jest
transportem Zamawiającego lub
transportem Wykonawcy

PROJEKT UMOWY
W dniu …….........................……. .................................. r. w Gdyni pomiędzy:
Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni ul. Konwaliowa
1, zarejestrowanym w MSWiA – Rejestrze Związków Międzygminnych pod numerem 41, Regon:
190028643, NIP: 586-000-83-86, zarządzie trzyosobowym, który w niniejszej umowie reprezentują:
3. Przewodniczący Zarządu – Tadeusz Wiśniewski
4. Członek Zarządu – …………………………………………….……..–
zwanym dalej Zamawiającym,
oraz
firmą……………..z siedzibą ……….,adres…………….,wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………… Wydział Gospodarczy………….. Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem ………; NIP ………,….; REGON ……….…..., kapitał
zakładowy…………………., zarządzie ………………
reprezentowanym przez:. /zgodnie z KRS/
1………………………………………………….
2………………………………………………….
zwaną dalej Wykonawcą
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 1986) zgodnie z § 5 ust c oraz § 8 Regulaminu w sprawie obowiązujących w
Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” procedur udzielania zamówień publicznych o
wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, została zawarta umowa o
następującej treści:
PRZEDMIOT UMOWY
§1
1.

2.

3.

4.

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę, w okresie czasu opisanym § 5, usług
polegających na zbieraniu, unieszkodliwianiu i/lub odzysku odpadów niebezpiecznych oraz
innych niż niebezpieczne, pochodzących z gospodarstw domowych i obiektów użyteczności
publicznej, wyszczególnionych w Załączniku nr 1.
Zawarcie umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do podpisania i wykonywania umowy w
tym samym przedmiocie z innymi podmiotami. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje
ani roszczenie o wykonanie niniejszej umowy ani roszczenie o zapłatę np. odszkodowawcze,
których podpisując niniejszą umowę się zrzeka.
Odpady, o których mowa w ust. 1 będą dostarczane zgodnie z postanowieniem ust. 4 do miejsca
unieszkodliwiania lub czasowego magazynowania odpadów, które wskazano w ofercie
Wykonawcy z dn. ....... .....
Odbiór odpadów z miejsc ich gromadzenia następować będzie transportem Zamawiającego
(samochodem o masie do 3,5 t), a w przypadku zgromadzenia w jednym punkcie, w miejscu/ach
wskazanym/ch w Załączniku nr 3 do niniejszej umowy, odpadów w ilości większej niż 500 kg,
odbiór zrealizowany zostanie transportem Wykonawcy (tj. transportem zorganizowanym na jego
koszt i ryzyko) z zachowaniem poniższych warunków. W sytuacji opisanej w zdaniu
poprzedzającym Wykonawca dokona odbioru odpadów tylko i wyłącznie na podstawie i zgodnie
ze zleceniem jednostkowym Zamawiającego. Zlecenie jednostkowe Zamawiającego dla swojej
ważności wymaga zachowania formy pisemnej (forma pod rygorem nieważności) i będzie ono
doręczane Wykonawcy zgodnie z postanowieniem § 7, w terminie co najmniej 5 dni przed
terminem odbioru odpadów, którego ono dotyczy. W zleceniu jednostkowym Zamawiający
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wskaże Wykonawcy miejsce, z którego ma nastąpić odbiór odpadów oraz jego termin (dzień i
godziny).

1.

2.
3.
4.
5.

1.

2.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY
§2
Wykonawca oświadcza, że posiada pozwolenie o numerze …………………. z dn.…………….
na ……………………….. wydane przez……………….. dotyczące działalności w zakresie …….
[transportu, zbierania lub unieszkodliwiania, odzysku odpadów niebezpiecznych i innych niż
niebezpieczne].
Wykonawca zobowiązany jest przyjąć każdą ilość odpadów, bez zachowania minimalnych
wymagań ilościowych na poszczególne rodzaje odpadów, które dostarczył Zamawiający swoim
transportem do miejsca odbioru, które wskazał Wykonawca w swojej ofercie.
W przypadku odbioru odpadów przez Wykonawcę, jego transportem, na podstawie zleceń
jednostkowych Zamawiającego, opisanych § 1 ust. 4 załadunek odpadów wymienionych w
Załączniku nr 1 będzie dokonywał Zamawiający.
Wykonawca wystawiać będzie dla każdej partii odebranych odpadów potwierdzenie ważenia
zawierające datę odbioru, kod odpadu oraz jego ilość.
Dowód ważenia doręczany będzie Zamawiającemu w jednym egzemplarzu:
a) w przypadku dostarczenia ich transportem Zamawiającego do miejsca wskazanego w ofercie
Wykonawcy, w momencie dostawy,
b) w przypadku odbioru odpadów transportem Wykonawcy na podstawie zlecenia
jednostkowego Zamawiającego, nie później niż 3 dni robocze (poniedziałek – piątek z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia odbioru odpadów.
ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO
§3
Zamawiający oświadcza, że posiada zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych wydane
przez Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 5 maja 2014 r. nr ROG.6233.24.2014.KK i został wpisany
do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących
odpadami pod numerem 000005837.
Zamawiający przekazując Wykonawcy odpady wystawiać będzie miesięczne Karty Przekazania
Odpadu (KPO) obejmujące odpady (zestawione rodzajowo i ilościowo) dostarczone przez
Zamawiającego w miesiącu kalendarzowym. KPO sporządzane będą w dwóch egzemplarzach
po jednym dla każdej ze stron i będą one doręczane Wykonawcy w 2 egzemplarzach, nie później
niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy KPO. Wykonawca
zobowiązany jest do podpisania przesłanych mu KPO i odesłania po 1 egzemplarzu podpisanych
KPO Zamawiającemu, nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego
dotyczy KPO.
WYNAGRODZENIE
§4
Strony ustalają, że z tytułu należytego wykonania umowy przysługiwać będzie Wykonawcy
wynagrodzenie miesięczne – za miesiąc kalendarzowy – (okres rozliczeniowy). Wynagrodzenie to
obliczone będzie jako iloczyn masy odpadów przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego w
danym miesiącu kalendarzowym oraz stawek jednostkowych przypisanych danemu rodzajowi
odpadów w Załączniku nr 1 do umowy.
Dla potrzeb obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy masa przekazanych mu w danym miesiącu
kalendarzowym odpadów ustalana będzie na podstawie i zgodnie z Kartami Przekazania Odpadów
wystawionymi przez Zamawiającego dla danego miesiąca kalendarzowego.
Do wynagrodzenia obliczonego zgodnie z ust. 1 i 2 Wykonawca doliczy podatek VAT
w wysokości wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna będzie z dołu tj. po wykonaniu usługi, w
okresie rozliczeniowym, przelewem w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego
faktury Wykonawcy wystawionej prawidłowo i zgodnie z postanowieniami umowy.
Zapłata następować będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze Wykonawcy.
Datą zapłaty jest data dokonania polecenia przelewu przez Zamawiającego z jego rachunku.
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TERMINY, ROZWIĄZANIE UMOWY
§5
Umowa obowiązuje od dnia ............... 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. (włącznie z tym dniem).
Umowa wygasa przed wskazanym w ust. 1 terminem, jeśli łączna wartość netto ceny należnej
Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy w okresie jej obowiązywania przekroczy
równowartość kwoty 30 000 euro.
Wartość euro określana będzie zgodnie z prawem zamówień publicznych.
Umowa może zostać rozwiązana jednostronnie przez każdą ze stron z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy możliwe jest w sytuacji
nienależytego, niedbałego, w tym nieterminowego wykonania zobowiązań umownych przez jedną
ze stron umowy (tzw. ważne przyczyny). Wypowiedzenie wymaga dla swej ważności zachowania
formy pisemnej.
Związkowi przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania umowy ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku [tzw. ważne przyczyny]:
a. wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy
czym rozwiązanie w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach,
b. rezygnacji Związku z prowadzenia zbiórki odpadów niebezpiecznych lub jej ograniczenia,
c. cofnięcia lub wygaśnięcia Wykonawcy pozwolenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.
W przypadku rozwiązania umowy, Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za część
umowy wykonaną do dnia rozwiązania umowy.

KARY UMOWNE
§6
1. Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kar umownych w następujących sytuacjach:
a) w przypadku odmowy przyjęcia w miejscu odbioru odpadów, które wskazał Wykonawca w
swojej ofercie odpadów przywiezionych przez Zamawiającego w wysokości 300,00 zł za
każdy przypadek;
b) w przypadku zaprzestania wykonywania zobowiązań umownych albo jej rozwiązania lub
odstąpienia od niej z przyczyn, jakie wystąpiły po stronie Wykonawcy – w wysokości
5 000,00 zł.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone
kary umowne na zasadach ogólnych.
3. Zapłata kar umownych/odszkodowania nastąpi w terminie nie późniejszym niż 14 dni od
doręczenia noty obciążającej.

1.

2.
3.

4.

1.

PRZEDSTAWICIELE
§7
Do kontaktu z Wykonawcą w imieniu Zamawiającego wyznaczone są:
Renata Czarnecka – Kierownik Działu Gospodarki Odpadami
Anna Gatner - Białoskórska – Inspektor ds. gospodarki odpadami
Do kontaktu z Zamawiającym w imieniu Wykonawcy wyznaczeni są: ..............
Strony oświadczają, że wyżej wymienieni przedstawiciele posiadają pełnomocnictwa
do podejmowania działań w granicach określonych postanowieniami umowy, bez prawa do
dokonywania czynności kształtujących np. jej zmiany czy rozwiązania, zaciągania zobowiązań, do
dokonywania których upoważnione są wyłącznie osoby wskazane w dokumentach rejestracyjnych
jako uprawnione do reprezentowania.
Zmiana lub zastępstwo osób, o których mowa w ust 1 i 2:
a) nie wymaga zmiany umowy,
b) dokonywana jest na drodze pisemnego powiadomienia.
POWIADOMIENIA
§8
Wszelkie zawiadomienia, wezwania, sporządzane będą w języku polskim i wysyłane będą pocztą,
pocztą elektroniczną lub faksem na następujące adresy:
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dla Zamawiającego:
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki"
ul. Konwaliowa 1
81-651 Gdynia
tel./fax: 58 624 45 99, 58 624 66 11
e-mail: dgo@kzg.pl
dla Wykonawcy:
………………………………….
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………
2. Doręczenie uważa się za skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adresy, numery wskazane
powyżej.
3. Strony zobowiązują się do powiadomienia o zmianach adresów, numerów wskazanych powyżej,
a nie dopełnienie tego obowiązku powoduje, że doręczenie dokonane na adresy, numery
wskazane w ust.1 są ważne i skuteczne. W jednym czasie prawnie skuteczne jest wskazanie tylko
jednego adresu.
4. Terminem doręczenia jest termin wynikający z dowodu nadania faksu bez błędu, w przypadku
doręczenia pocztą - termin doręczenia lub 8 dnia od awiza, lub w przypadku doręczenia
osobistego termin zaznaczony w treści pisma, w przypadku doręczenia pocztą elektroniczną w
dniu – dacie potwierdzenia dostarczenia wiadomości.

1.
2.
3.
4.
5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§9
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego zwłaszcza dotyczące odpłatnego świadczenia usług.
Spory związane z wykonaniem niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu
powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:
- stawki jednostkowe dla poszczególnych rodzajów odpadów,
- oferta Wykonawcy z dnia ……………… r.,
- Wykaz Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych zlokalizowanych na terenie KZG.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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