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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

o wartości zamówienia poniżej progu unijnego określonego w art. 3 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) 

  

 

 

TRYB POSTĘPOWANIA: 

Podstawowy oparty na art. 275 pkt 1 

 

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Unieszkodliwianie lub odzysk odpadów niebezpiecznych  

pochodzących z gospodarstw domowych i z obiektów użyteczności publicznej 

odbieranych transportem Wykonawcy  

  

Kod CPV 90513300 -9 

Usługi spalania odpadów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzono: 

Gdynia, dnia 22.12.2022 r. 
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I. ZAMAWIAJĄCY 

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 

ul. Konwaliowa 1 

81-651 Gdynia 

NIP: 586-000-83-86 

REGON: 190028643 

tel.: (58), 624 45 99; 624 66 11;  

adres poczty elektronicznej (e-mail): sekretariat@kzg.pl  

adres strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9838105c-

51cc-41e1-8eff-4e1c40982087 

skrzynka ePUAP: /kzg/SkrytkaESP 

Godziny urzędowania 800 – 1500 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy). 

Zamawiający informuje, że informacje dotyczące prowadzonego postępowania będą także 

udostępnione na stronie Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): 

https://kzg.bip.gov.pl/publiccontracts/view/39763 

Kanał komunikacji elektronicznej: https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. 

z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

2.2. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji. 

2.3. Postępowanie prowadzone jest z uwzględnieniem przepisów właściwych dla zamówień o wartości 

mniejszej niż progi unijne określone w art. 3 ust. 1 ustawy Pzp. 

2.4. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia zwana dalej 

„SWZ” oznaczone jest numerem: 2022/BZP 00512839/01. Wykonawcy zobowiązani są do 

powoływania się na podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym. 

2.5. Źródło finansowania: środki własne Zamawiającego. 

2.6. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne 

dokumenty, jak również umowa w sprawie zamówienia publicznego sporządzane będą w języku 

polskim. 

2.7. W sprawach nie uregulowanych niniejszą SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz akty 

wykonawcze wydane na jej podstawie.  

2.8. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: 

1) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 r. 

poz. 1710 ze zm.); 

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego i konkursu. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452); 

3) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415); 

4) Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie 

aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot 

mailto:sekretariat@kzg.pl
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wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę 

przeliczenia wartości zamówień publicznych lub konkursów. (M.P. z 2021 r. poz. 1177);  

5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie 

protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2434); 

6) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 

informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach 

przekazywanej Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. (Dz. U. z 2020r.  poz. 2406); 

7) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

ogłoszeń zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2439). 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Rodzaj zamówienia: usługa w rozumieniu ustawy Pzp. 

 Kod CPV – 90513300 -9 – Usługi spalania odpadów; 

3.2. Przedmiotem zamówienia jest unieszkodliwianie lub odzysk w rozumieniu ustawy o odpadach z 

dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.), odpadów niebezpiecznych 

pochodzących z gospodarstw domowych oraz z obiektów użyteczności publicznej. Zbiórkę takich 

odpadów Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” realizuje zgodnie z ustawą 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) na terenie 

ośmiu gmin wchodzących w jego skład tj. Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo, Kosakowo, 

Wejherowo, Szemud zamieszkanych przez ok. 470 tys. osób. 

 

Zbiórka odpadów, których rodzaje oraz orientacyjne/przewidywane ilości określone są w Tabeli 1 

poniżej, prowadzona jest w systemie pojemnikowym, objazdowym oraz poprzez stacjonarne 

kontenerowe punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych tzw. PZON, które stanowią element 

PSZOK. 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie – na warunkach opisanych w umowie, która zostanie 

zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, SWZ oraz w ofercie Wykonawcy – 

unieszkodliwiania odpadów w procesie D 10 lub odzysku w procesie R1 lub R9 (tylko oleje), 

które Zamawiający przekaże Wykonawcy w łącznej ilości 57 Mg (+/– 10 Mg) z zachowaniem 

warunku, że odpady te zostaną poddane wyłącznie wyżej wymienionym procesom 

unieszkodliwiania lub odzysku.  

Tabela 1 

Rodzaj odpadu 
Kody 

odpadów 

Przewidywane 

ilości 

zbieranych ON 

[kg/6 m-cy] 

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające 

substancje niebezpieczne 
20 01 27* 

43 000 
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż 

wymienione w 20 01 27 
20 01 28 

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 20 01 31* 
10 400 

Leki inne niż wymienione w 20 01 31 20 01 32 

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 20 01 26* 3 600 

RAZEM [kg]  57 000 

* odpady niebezpieczne 

 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-w-zakresie-odpadow-radioaktywnych-toksycznych-medycznych-i-niebezpiecznych
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3.3.  

3.3.1 Odpady wymienione w Tabeli 1 będą odbierane przez Wykonawcę ze wskazanych przez 

Zamawiającego miejsc znajdujących się na terenie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy 

i Chylonki” i ładowane przez pracowników Wykonawcy lub Zamawiającego na samochód 

będący w dyspozycji Wykonawcy a następnie przekazane do unieszkodliwiania lub odzysku do 

wskazanej przez Wykonawcę Instalacji. 

3.3.2. Kody odpadów przewidzianych do unieszkodliwienia (zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Klimatu z dnia 2.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadów Dz.U. z 2020 r. poz. 10): 20 01 26*, 

20 01 27*, 20 01 28,  20 01 31*, 20 01 32. 

Zamówienie podzielone jest na 3 części:  

- część 1 - Farby - obejmuje odpady o kodach: 20 01 27* i 20 01 28. 

- część 2 - Leki - obejmuje odpady o kodach: 20 01 31* i 20 01 32. 

- część 3 - Oleje - obejmuje odpady o kodzie 20 01 26*. 

3.3.3. W ofercie należy podać cenę unieszkodliwiania odpadów wskazanych w danej części w ujęciu 

zł/kg netto oraz zł/kg brutto. Oferowane ceny obejmują wszelkie koszty związane 

z wykonaniem przedmiotu zamówienia m.in. transportu, załadunku odpadów (jeśli Wykonawca 

oferuje taką usługę), magazynowania, opakowań zbiorczych, wykonania unieszkodliwiania lub 

odzysku odpadów w Instalacji. 

3.3.4. Odbiór Odpadów za każdym razem będzie odbywał się po otrzymaniu przez Wykonawcę 

pisemnego zgłoszenia (e-mailem) od Zamawiającego z wykazem lokalizacji punktów, z których 

należy odebrać Odpady. 

3.3.5. Ustalenie terminu odbioru Odpadów nastąpi pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany 

w ofercie.  

3.3.6. Przekazanie odpadu:  

Odpady wymienione w Tabeli 1 będą odbierane transportem zorganizowanym przez i na koszt 

Wykonawcy ze wskazanego/ych przez Zamawiającego miejsc/a zlokalizowanego/ych na terenie 

Komunalnego Związku Gmin i transportowane do unieszkodliwiania/odzysku do Instalacji lub 

we wskazane przez Wykonawcę miejsce tymczasowego magazynowania, dla którego posiada 

decyzje na zbieranie tych odpadów: 

• od poniedziałku do piątku [z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy] w 

godzinach 8:30 do 14:00, 

• samochodem odbierającym odpady o dopuszczalnej masie całkowitej max. 5 ton. 

wyposażonym w zbiorcze pojemniki (mausery, worki typu big-bag, na paletach) 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742); 

• bez określania standardu jakości przekazywanych Wykonawcy odpadów.  

Przejęcie odpadów (przeniesienie posiadania odpadów) będzie dokonane z chwilą ich przekazania 

przewoźnikowi odpadów zorganizowanemu przez i na koszt Wykonawcy. 

3.3.7. Dokumenty związane z potwierdzeniem wykonania usługi będącej przedmiotem niniejszego 

postępowania oraz ustaleniem ilości odpadów poddanych procesowi unieszkodliwiania lub 

odzysku:  

1) Karty przekazania odpadów [KPO] sporządzane przez Zamawiającego przy każdej partii 

odpadów transportowanych przez Wykonawcę do Instalacji/miejsca tymczasowego 

magazynowania wskazanego w ofercie. Karty te będą wystawiane zgodnie z ustawą 

o odpadach (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.). Wykonawca zobowiązany będzie również 

do potwierdzania każdego przekazanego ładunku odpadów zgodnie z powszechnie 
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obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi sporządzania karty przekazania odpadów 

[KPO] i potwierdzania danych w nich zawartych. 

2) Dowód ważenia/dowód przyjęcia odpadów. Przejęte przez Wykonawcę odpady winny być 

ważone każdorazowo w momencie wjazdu na teren Instalacji lub na teren tymczasowego 

miejsca magazynowania na wadze, która tam się znajduje. Po zważeniu dostarczonych 

odpadów, Wykonawca zobowiązany będzie wystawiać dowód ważenia/dowód przyjęcia 

opadów zawierający datę, kod odpadu oraz jego masę, który doręczany będzie 

Zamawiającemu drogą elektroniczną w terminie 3 dni od daty odbioru przez przewoźnika 

odpadów i wskazanej w KPO sporządzonym przez Zamawiającego. 

3) Potwierdzona karta przekazania odpadów do uprawnionej Instalacji 

unieszkodliwiania/odzysku odpadów wystawiona przez Wykonawcę nie prowadzącego 

własnej Instalacji w formacie pdf wygenerowana w systemie BDO i przesłana drogą 

elektroniczną do Zamawiającego. Kartę Wykonawca zobowiązany jest złożyć nie później niż 

7 dni od dnia odebrania odpadów od Zamawiającego. 

Potwierdzona karta przekazania odpadów opisana w pkt 3.3.7 ust. 3 SWZ nie dotyczy 

Wykonawcy prowadzącego własną Instalację do unieszkodliwiania/odzysku odpadów. 

3.5. Masą wiążącą dla dokonania rozliczenia między Stronami tj. zapłaty Zamawiającego będzie 

masa odpadów wskazana w potwierdzonych kartach przekazania odpadów [KPO] 

sporządzonych w danym okresie rozliczeniowym, jakim będzie miesiąc kalendarzowy, nie 

więcej jednak niż liczona sumarycznie masa odpadów wynikająca z kart przekazania odpadów. 

3.6. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks Pracy osób wykonujących czynności polegające na obsłudze wagi samochodowej 

i wystawianiu dokumentów ważenia, jak również potwierdzaniu KPO. 

Wykonawca obowiązany będzie na każde wezwanie Zamawiającego przedstawić mu w terminie 

nie późniejszym niż 7 dni od otrzymania wezwania aktualne oświadczenie, że osoby 

wykonujące prace, o których mowa wyżej, są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie 

umowy o pracę, podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy lub 

osobę przez Wykonawcę umocowaną. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa pod 

rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń. Na zasadach określonych 

w niniejszym punkcie Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie dotyczące 

Podwykonawcy. 

 

IV. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I OFERTY WARIANTOWE 

4.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na unieszkodliwianie/odzysk odpadów 

z dowolnej grupy odpadów o kodach wyszczególnionych w pkt 3.3.2 SWZ. Każda grupa kodów 

odpadów stanowi jedną część zamówienia. Oferty można składać w odniesieniu do dowolnej 

liczby części zamówienia (od 1 do 3 części).  

4.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 92 ust 1 ustawy 

Pzp.  

 

V. WARUNKI POWIERZENIA REALIZACJI CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

PODWYKONAWCY  

5.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia lub jego części podwykonawcy. 

5.2. Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za prawidłową realizację tego zamówienia. 
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5.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, wraz z podaniem firm tych podwykonawców 

(o ile są znane). 

5.4. Jeżeli Wykonawca zamierza dokonać zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, będącego 

podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 118 ust 1 ustawy Pzp, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca 

lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Zamówienie będzie realizowane przez 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż 

w okresie obowiązywania decyzji na unieszkodliwianie lub odzysk odpadów, w zależności od tego, 

które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze. 

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;  

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do 

prowadzenia określonej działalności zawodowej, wynikającej z odrębnych przepisów, 

sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:  

a) złoży oświadczenie zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp; 

b) posiada aktualną decyzję administracyjną, pozwalającą na unieszkodliwianie odpadów 

w procesie D10 lub odzysku R1 wydaną zgodnie z ustawą o odpadach (t.j.: Dz.U. 2022 r. 

poz. 699 ze zm.); 

c) posiada aktualną decyzję na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów 

wydaną zgodnie z art. 41 ustawy o odpadach (t.j.: Dz.U. 2022 r. poz. 699 ze zm.); 

d) ma numer rejestrowy nadany po uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów 

wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami 

prowadzonego przez Marszałka Województwa (numer BDO); również w zakresie 

transportu odpadów zgodnie z art. 50 ustawy o odpadach (t.j.: Dz.U. 2022 r. poz. 699 ze 

zm.). 

Warunek b) i c) zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca posiada pozwolenie 

zintegrowane zgodnie z ustawą o ochronie środowiska (t.j.: Dz.U 2021r. poz. 1973 ze zm.); 

7.2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów udostępniających zasoby, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (art. 118 ustawy 

Pzp).  

7.3. Na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 274 ust.1 ustawy Pzp, po terminie składania ofert 

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej będzie wezwany do złożenia 

dokumentów opisanych w VII 7.1 pkt. 2) b i c SWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie warunek ten musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców 

składających ofertę wspólną.  

7.4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:   
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 1) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki wykluczenia z postępowania 

określone w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

 2) którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w  ust. 

7.1 pkt. 2) powyżej.  

 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA OFERTY  
 

8.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale 

VII SWZ oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz 

z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty aktualne na dzień składania ofert:  

a) wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru wskazanego w 

Załączniku nr 3 do SWZ (podpisane przez osobę umocowaną do reprezentowania 

Wykonawcy); 

 b) wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z 

rozdziałem VII ust.7.1 pkt 2) SWZ – wg wzoru wskazanego w Załączniku nr 4 do SWZ 

(podpisane przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy);  

8.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, 

o których mowa w ust. 8.1 pkt. a) składa osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia;  

8.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 8.1 pkt b), 

dotyczące tych podmiotów, składa oświadczenia według wzoru wskazanego w Załączniku nr 5. 

8.4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w 

celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 

zamieszcza informacje o podwykonawcach zgodnie z oświadczeniem wskazanym w ust. 8.1 

pkt a) niniejszego rozdziału, Załącznik nr 6; 

8.5. Dokument potwierdzający udostępnienie Wykonawcy zasobów przez inny podmiot na zasadach 

określonych w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów. Zamawiający 

wymaga złożenia wraz z ofertą zobowiązania, którego wzór stanowi Załącznik nr 7;  

8.6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, dokumentów, 

o których mowa w ust. 7.1 pkt 2 b) i c) aktualnych na dzień ich złożenia; 

8.7. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa ust. 7.1 SWZ, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp lub 

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty będą niekompletne, będą zawierały błędy lub budziły wskazane przez 

Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia 

lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 

oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

8.8. Ilekroć w SWZ, a także w załącznikach do SWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów 

lub oświadczeń, należy przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być 

podpisane podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do 
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reprezentowania Wykonawcy/podmiotu, na zasobach lub sytuacji, którego Wykonawca polega, 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) 

upoważnioną (upoważnionych) do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu, na zasobach lub 

sytuacji, którego Wykonawca polega, na podstawie pełnomocnictwa.  

 

IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ 

I DOKUMENTÓW 
 

9.1. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, podmiotowe środki 

dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust.4 ustawy pzp, oraz 

zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby (art. 118 ust. 3 ustawy pzp), przedmiotowe 

środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach 

danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 

r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.: Dz.U. 

z 2021 r. poz. 2070). 

9.2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w 9.1 SWZ, przekazywane 

w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio 

do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wg wymagań 

technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji 

elektronicznej podanych w treści rozdziału X SWZ. 

9.3. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1233), Wykonawca, w celu utrzymania 

poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 

9.4. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub 

oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

9.5. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa 

w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 

przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty niewystawione przez upoważnione podmioty lub 

pełnomocnictwo, inne dokumenty, m.in. dokumenty potwierdzające umocowanie do 

reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci 

papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające 

zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  

9.6. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w pkt. 9.5, dokonuje się w przypadku: 

a) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania- odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych 

środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

b) przedmiotowych środków dowodowych lub zobowiązania podmiotu udostępniającego 

zasoby - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia; 
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c) innych dokumentów- odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą; 

d) pełnomocnictwa- mocodawca. 

9.7. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest 

równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

9.8. W przypadku podpisania dokumentu elektronicznego: kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoba składająca taki podpis 

musi być umocowana w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

9.9. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w pkt. 9.5 może dokonać również notariusz. 

9.10. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w pkt. 9.5 i 9.6 należy rozumieć dokument 

elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający 

zapoznanie się z treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do 

oryginału. 

9.11. Zamawiający zapewnia, że wskazane i opisane poniżej udostępnione środki komunikacji 

elektronicznej będą dostępne, czynne i sprawnie działające przez cały okres trwania 

postępowania. 

9.12. Zamawiający informuje także, że przesłana przez Wykonawcę informacja/wiadomość środkiem 

komunikacji elektronicznej na skrzynkę ePUAP: /kzg/SkrytkaESP będzie generowała 

automatycznie odpowiedź zwrotną, potwierdzającą datę, godzinę otrzymanych informacji. 

9.13. Wykonawca składający ofertę, zadając pytanie lub prosząc o udzielenie wyjaśnień związanych 

z postępowaniem (SWZ) jest proszony w jej treści o podanie swoich danych identyfikujących  

możliwość skorzystania z tych środków komunikacji elektronicznej. Pozwoli to na sprawny 

przebieg postępowania i dokonanie wyboru Wykonawcy. 

9.14. Wiadomości przekazywane drogą elektroniczną powinny w sposób jednoznaczny wskazywać nr 

postępowania oraz dane identyfikujące Wykonawcę. 

9.15. Formaty plików muszą być zgodne z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 

2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 

publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 

systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). 

Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w następujących formatach: 

- .pdf 

- .doc 

- .zip 

- .xls 

9.16. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9838105c-51cc-41e1-8eff-4e1c40982087 między 

innymi następujące informacje: 

1) specyfikację warunków zamówienia (SWZ) – od dnia zamieszczenia ogłoszenia 

w Biuletynie Zamówień Publicznych, 

2) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do zamieszczonej na stronie SWZ, 

3) zmiany dotyczące SWZ, 
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4) informację o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych, 

5) informację z otwarcia ofert, o której mowa w art. 222 ust 5 ustawy Pzp- niezwłocznie po 

otwarciu ofert, 

6) informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

7) informacje o zmianie terminu otwarcia ofert, 

8) kopię odwołania, jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub 

dokumentów zamówienia, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania 

odwoławczego, 

9) informację o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia – podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne, 

10) informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny 

ofert i łączną punktację. 

9.17. Zamawiający nie dopuszcza niżej wymienionych środków porozumiewania się czy komunikacji 

w postępowaniu: 

- za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 

Prawo Pocztowe (t.j: Dz.U. z 2022 r. poz. 896), 

- za pośrednictwem posłańca, 

- telefonicznie, 

- osobiste doręczenie przesyłki, zapytania, dokumentów, oświadczeń, wyjaśnień lub oferty. 

9.18. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą - wnioskiem o wyjaśnienie treści 

SWZ. 

9.19. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert. Zamawiający umieści taką informację na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania, podanej w pkt. 9.16. niniejszej SWZ, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż 4 dni przed upływem terminu 

składania ofert. 

9.20. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 9.19, przedłuża 

termin składania odpowiednio ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 

zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania 

i złożenia odpowiednio ofert. 

9.21. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa 

w pkt. 9.19 Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień do SWZ oraz obowiązku 

przedłużenia terminu składania ofert. 

9.22. Przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa w pkt 9.20, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ. 

9.23. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, 

na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

9.24. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie 

prowadzonego postępowania. 
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9.25. Osobą do kontaktu i porozumiewania się z Wykonawcami jest: Renata Czarnecka - Kierownik 

Działu Gospodarki Odpadami. 

 

X. DODATKOWE WYMAGANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE 

DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH I PRZEKAZYWANIA 

DOKUMENTÓW ŚRODKIEM KOMUNIKACJI ELELKTRONICZNEJ 
 

A. Informacje ogólne 

10.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 

http://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: http://epuap.gov.pl/wps/portal. 

10.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 

następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz 

do „Formularza do komunikacji”. 

10.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 

użyciu opisane zostały w „Regulaminie korzystania z systemu miniPortal” oraz „Warunkach 

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

10.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” 

wynosi 150 MB. 

10.5. 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. 

10.6. Zamawiający przekazuje link do postępowania 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2ae2bbd3-17f9-4b68-b04d-bbf829e66876   

Dane postępowanie można też wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu. 

10.7. Zamawiający dopuszcza możliwości komunikowania się za pomocą poczty elektronicznej  

e-mail Zamawiającego.  

 

B. Złożenie oferty 

10.8. Wykonawca składa zaszyfrowaną ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na miniPortalu i udostępnionego również na 

ePUAP. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna na 

miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca 

zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja 

związana z postępowaniem. 

10.9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

10.10. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub podpisem osobistym. 

10.11. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika”, 

dostępnej na stronie http://miniportal.uzp.gov.pl/. 

10.12. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz.U. 

z 2022 r. poz. 1233), Wykonawca w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je 

w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoznacznym oznaczeniem, że 

http://miniportal.uzp.gov.pl/
http://epuap.gov.pl/wps/portal
http://miniportal.uzp.gov.pl/
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„Załącznik stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi 

jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

10.13. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej 

informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania 

w celu zachowania ich poufności.  

10.14. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w rozdziale VIII SWZ w 

formie elektronicznej (kwalifikowany podpis elektroniczny) lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz 

z plikami stanowiącymi ofertę. 

10.15. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

10.16. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania ofert lub wniosku” dostępnego na ePUAP i na 

miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji Użytkownika dostępnej na 

miniPortalu (http://miniportal.uzp.gov.pl/). 

10.17. Wykonawca po upływie terminu do składnia ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty. 

 

C. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert) 

10.18.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie 

informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz 

do komunikacji” dostępnego na miniPortalu oraz ePUAP We wszelkiej korespondencji 

związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 

ogłoszenia. 

10.19. Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do 

komunikacji” jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być 

zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa rady Ministrów z dnia 30 

grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 poz. 2452) 

oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. 

w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, 

jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 poz. 2415). 

 

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.   

 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY  
 

12.1. Cena oferty musi uwzględniać wymagania SWZ i być wyliczona na podstawie opisu 

przedmiotu zamówienia, wzoru umowy oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami, realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

12.2. Cenę jednostkową za unieszkodliwianie/odzysk [1 kg] poszczególnych grup odpadów należy 

podać w PLN netto i brutto, uwzględniając doświadczenie i wiedzę zawodową Wykonawcy, jak 

i wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, podatki oraz rabaty, upusty 

itp., których Wykonawca zamierza udzielić.  

http://miniportal.uzp.gov.pl/
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12.3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 

12.4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład 

elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego w trakcie 

wyboru najkorzystniejszej oferty. 

12.5. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowane przez niego stawki podatku 

VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami. 

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.  
 

13.1. Oferty niepodlegające odrzuceniu i których Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu, oceniane 

będą na podstawie następujących kryteriów oceny oferty: 

1) Cena - C – cena brutto poszczególnych grup odpadów [zł/kg] - 60% 

2) Termin realizacji R– czas potrzebny Wykonawcy na wykonanie odbioru odpadów 

z punktu wskazanego przez Zamawiającego od momentu wysłania przez niego zlecenia [dni] – 

20% 

3) Liczba pracowników P- liczba pracowników jaką Wykonawca będzie kierował do 

załadunku odpadów – 20% 

Ci – liczba uzyskanych punktów w kryterium „cena” dla poszczególnych grup odpadów 

Ri – liczba uzyskanych punktów w kryterium „termin realizacji” 

Pi- liczba uzyskanych punktów w kryterium „liczba pracowników” 

Ocena oferty dla danej grupy odpadów zostanie wyliczona przez komisję przetargową wg 

następującego wzoru: 

1) Ci = (CNi x 100/CRi ) x 0,6 

gdzie: 

CNi – cena najniższa 

CRi – cena oferty rozpatrywanej 

2) Termin realizacji Ri: 

3 dni robocze - 20 pkt 

4 dni robocze - 15 pkt 

5 dni robocze - 10 pkt 

6 dni roboczych - 5 pkt 

7 dni roboczych i więcej - 0 pkt 

3) Liczba pracowników Pi: 

2 pracowników i więcej - 20 pkt 

1 pracownik - 10 pkt 

0 pracowników - 0 pkt 

Sposób obliczenia całkowitej liczby punktów: 

Ogólnej oceny ofert dokona się poprzez zsumowanie punktów uzyskanych przez Wykonawcę  

wg poszczególnych kryteriów. 

Pi = Ci + Ri +Pi 

Pi – całkowita liczba punktów dla rozpatrywanej oferty  
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13.2. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników obliczeń punktów do dwóch miejsc po 

przecinku. 

13.3. Dla danej grupy odpadów najkorzystniejszą ofertą będzie ta, dla której wyliczona wartość P 

będzie najwyższa. 

13.4. Zamawiający wybierze Wykonawców oferujących najkorzystniejsze warunki zamówienia dla 

poszczególnych części zamówienia. 

13.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz 

przedstawienia informacji dodatkowych dotyczących treści złożonych ofert. 

 

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni czyli do 3 lutego 2023 r., przy czym pierwszym dniem terminu 

związania z ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

 

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

15.1. Wykonawca ma prawo złożyć na daną część tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, 

jednoznacznie opisaną propozycję cenową. Złożenie większej liczby ofert spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. Oferta powinna zostać 

sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.  

15.2. Do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. VII SWZ. 

15.3. Oferta, wszystkie oświadczenia i dokumenty muszą być sporządzone pod rygorem nieważności 

w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, zaufanym 

lub podpisem osobistym. 

15.4. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być napisane w języku polskim i podpisane przez 

osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, których to reprezentacja wynika 

z przepisów prawa, z danych ujawnionych we właściwym rejestrze lub z innego upoważnienia. 

Jeżeli osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to 

musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być dołączone 

do oferty, o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów 

15.5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić, zmodyfikować, uzupełnić 

złożoną ofertę lub ją wycofać. 

15.6. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji, które stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, co do których Wykonawca zastrzegł – nie później niż w terminie składania ofert – 

że nie mogą być udostępnione i muszą być oznaczone klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa”. 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa.  

15.7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.  

 

XVI. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

16.1. Ofertę wraz z oświadczeniami o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu oraz innymi oświadczeniami lub dokumentami składanymi z ofertą należy 

złożyć do dnia  5 stycznia 2023 r. do godz. 1000.  

16.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  5 stycznia 2023 r. o godz. 1200. 

16.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9838105c-51cc-41e1-
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8eff-4e1c40982087 oraz na https://kzg.bip.gov.pl/publiccontracts/view/39763 informację o 

kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

16.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9838105c-51cc-41e1-8eff-4e1c40982087 oraz na 

https://kzg.bip.gov.pl/publiccontracts/view/39763 informacje o: 

1) nazwach firm albo imionach i nazwiskach oraz adresach siedzib lub o miejscach 

prowadzonej działalności Wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

2) cenach zawartych w ofertach;  

16.5. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego. W przypadku awarii tego 

systemu, która spowoduje brak możliwości ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, 

otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Informacja o ostatecznym terminie 

otwarcia ofert zostanie udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

 

16.6. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. 16.1 zostaną odrzucone. 

16.7. Zamawiający odrzuci ofertę gdy zajdą przesłanki opisane w art. 226 ust .1 ustawy Pzp. 

 

XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY LUB WZÓR 

UMOWY 
 

17.1. Istotne dla stron postanowienia zostały wskazane we wzorze umowy, Załącznik nr 8 do SWZ.  

17.2. Do umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią 

inaczej.  

17.3. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej.  

17.4. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności.  

17.5. Okoliczności, w jakich zmieniona może zostać umowa opisane są we wzorze umowy 

(Załącznik nr 8 do SWZ).  

 

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

18.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, 

którzy złożyli oferty o: 

• wyborze najkorzystniejszej oferty, 

• Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.  

18.2. Umowa zostanie zawarta zgodnie z załączonym do SWZ wzorem w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

18.3. Dla każdej z części zamówienia zostanie podpisana osobna umowa. Zamawiający dopuszcza 

możliwość zawarcia jednej umowy na kilka części zamówienia (w ramach jednego zadania) 

w przypadku wygrania przez jednego Wykonawcę kilku części postępowania. 

18.4. Osoby podpisujące umowę ze strony Wykonawcy muszą być umocowane do jej podpisania. 

18.5. Umowa zostanie zawarta z zachowaniem terminu wskazanego w art. 308 ustawy Pzp.  
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18.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego 

badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać 

najkorzystniejszą ofertę, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których 

mowa w art. 263 ustawy Pzp. 
 

XIX.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY.  
 

Zamawiający nie żąda w niniejszym postępowaniu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy.  
 

XX.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.  
 

20.1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp.  

20.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub zaniechania czynności, 

do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

20.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność 

z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.  

20.4. Odwołanie przysługuje wyłącznie na:  

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

o udzielenie zamówienia, systemie kwalifikowania Wykonawców, w tym na projektowane 

postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, systemie kwalifikowania 

Wykonawców, do której Zamawiający jest obowiązany na podstawie ustawy Pzp; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy 

Pzp, mimo, że Zamawiający był do tego zobowiązany. 

20.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 

elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym.  

20.6. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 

tego terminu.  

20.7. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 

terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do 

jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

20.8. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu IX 

ustawy Pzp.  

 

XXI.   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

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 
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rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1), dalej „RODO", informuję, 

że: 

21.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy 

i Chylonki” ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia.  

21.2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@kzg.pl,  

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy; 

21.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.);  

21.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, 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 oraz czas 

wskazanym przepisami dotyczącymi archiwizacji; 

21.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają 

z ustawy PZP; 

21.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

21.8. Posiada Pani/Pan: 

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących;  

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych 

osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 

zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 

c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 

odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, 

a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia; 

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;   

 

21.9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;. 

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

c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

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

RODO;  

21.10 Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym 

wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną 

mailto:iod@kzg.pl
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Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio 

pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co 

najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

 

XXII.  ZAŁĄCZNIKI DO SWZ:  

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy dla części 1-3 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału 

w postępowaniu; 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków zapewniających wykonanie 

przedmiotu zamówienia; 

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy polegającego na zasobach innych podmiotów;  

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy w związku z korzystaniem z podwykonawców; 

Załącznik nr 7 – Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów 

niezbędnych do wykonania zamówienia; 

Załącznik nr 8 – Wzór umowy dla części 1-3 
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ZAŁĄCZNIK NR 1  

 

 

nazwa i adres Wykonawcy    .........., dnia ............... 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Komunalny Związek Gmin 

„Dolina Redy i Chylonki” 

ul. Konwaliowa 1 

81-651 Gdynia 

 

Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców: 

Nazwa (firma)/imię nazwisko: 

…………………………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji: 

…………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu: …………………………………………….……………………………………… 

Nr NIP ................................………....................  

Nr BDO ………………………………………………………… 

e-mail: ……………………………………………………………………………………… 

Adres internetowy publicznej otwartej bezpłatnej elektronicznej bazy danych dokumentu 

potwierdzającego zasady reprezentacji Wykonawcy: ………………….……………………………….. 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 24 października 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. 

z 2022 r. poz. 1710), na realizację zadania pn:  

Unieszkodliwianie lub odzysk odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw 

domowych i z obiektów użyteczności publicznej odbieranych transportem Wykonawcy 

Część 1, 2 i 3 

Każda grupa kodów odpadów stanowi jedną część zamówienia. Oferty można składać w 

odniesieniu do dowolnej liczby części zamówienia (od nr 1 do nr 3).  

 

Oferujemy wykonywanie przedmiotu zamówienia w zakresie unieszkodliwianie/odzysku* 

(*niepotrzebne skreślić)  poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych dostarczonych 

transportem organizowanym przez Wykonawcę w następujących cenach: 
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Numer 

części 

Rodzaj odpadu 
Kody 

odpadów 

Cena netto 

[zł/kg] 

Cena brutto 

[zł/kg] 

1 

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 

żywice zawierające substancje niebezpieczne 
20 01 27* 

 

 

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 

żywice inne niż wymienione w 20 01 27 
20 01 28   

2 
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 20 01 31* 

 
 

Leki inne niż wymienione w 20 01 31 20 01 32   

3 Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 20 01 26*   

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

2. Termin realizacji - czas potrzebny Wykonawcy na wykonanie odbioru odpadów z punktu 

wskazanego przez Zamawiającego od momentu wysłania przez niego zlecenia (zaznaczyć 

odpowiednio): 

□ 3 dni robocze 

□ 4 dni robocze 

□ 5 dni robocze 

□ 6 dni roboczych 

□ 7 dni roboczych i więcej 

3. Liczba pracowników, jaką Wykonawca będzie kierował do załadunku odpadów (zaznaczyć 

odpowiednio): 

□ 2 pracowników i więcej 

□ 1 pracownik 

□ 0 pracowników 

4. Nazwa i adres miejsca, do którego będą dostarczane odpady 

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

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

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

5. Nazwa procesu jakiemu będą poddawane odpady ………………………………...………  

6. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia (m. in. transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów) i realizacji przyszłego 

świadczenia umownego.  

5.  Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać (*niepotrzebne skreślić): 

5.1. siłami własnymi * 

5.2. polegając na zasobach innych podmiotów, na których zasoby powołujemy się w ofercie 

(wskazać zakres oraz nazwę podmiotu)*: 

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

................................................................................................................................ 

5.3. siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców (wskazać zakres oraz nazwę 

podwykonawcy o ile są znane Wykonawcy na etapie składania oferty)*: 

………………………………………………………………………………………….… 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w SWZ i nie wnosimy do nich 

zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty. 

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych Ofertą do 3 lutego 2023 r. 

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia, wymaganiami zawartymi 

w SWZ oraz warunkami umowy przedstawionymi we wzorze umowy załączonym do SWZ 

(Załącznik nr 8) i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 
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9. Przyjmujemy termin płatności za wykonaną usługę w ciągu 14 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

10. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie 

nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 270 KK). 

11. Akceptuję/akceptujemy bez zastrzeżeń wymagania i zasady obowiązujące na platformie 

miniPortalu UZP. 

12. Zostałem/zostaliśmy* poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

jednocześnie wykazując, iż zastrzeżone informację stanowią tajemnice przedsiębiorstwa oraz 

zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom 

postępowania.  

13. Oświadczam, że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

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

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.*  

W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 

13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa. Wówczas należy 

usunąć treść powyższego oświadczenia poprzez jego przekreślenie.  

6. Oświadczam/y, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr ………................./ w plikach 

o nazwie ……………………………………...………. informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

7. Osobą wyznaczoną do kontaktów w związku z prowadzonym postępowaniem oraz 

wymaganiami potrzebnymi do zawarcia umowy jest ………..…………………………  . 

Sposób kontaktu z Wykonawcą: ePUAP: ………………………………….….., e-mail: 

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

8. Wykonawca jest (proszę o zakreślenie właściwej odpowiedzi):  

□ mikroprzedsiębiorstwem  

□ małym przedsiębiorstwem 

□ średnim przedsiębiorstwem  

□ dużym przedsiębiorstwem 

□ jednoosobową działalnością gospodarczą 

□ inny rodzaj 

14. Załączniki do niniejszej oferty - oświadczenia i dokumenty: 

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

 ……………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………. 

 

............................................ 

Miejscowość, data 

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

(podpis osoby/osób właściwej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

nazwa i adres Wykonawcy    

 

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

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

składane na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego 

dotyczące braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu 

 

Składając ofertę w postępowaniu publicznym pn.: 

Unieszkodliwianie lub odzysk odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw 

domowych i z obiektów użyteczności publicznej odbieranych transportem Wykonawcy 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust 1 Ustawy 

z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 

2022 poz. 835) 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd. 

 

 

 

............................................ 

Miejscowość, data 

 

..................................................... 

(podpis osoby/osób właściwej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 3  

nazwa i adres  Wykonawcy    

  

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP 

dotyczące braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

 

Unieszkodliwianie lub odzysk odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw 

domowych i z obiektów użyteczności publicznej odbieranych transportem Wykonawcy 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd. 

 

 

 

 

 

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

 

..................................................... 

(podpis osoby/osób właściwej/ych do 

reprezentowania Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

nazwa i adres  Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 

dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu  

zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia  

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

Unieszkodliwianie lub odzysk odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw 

domowych i z obiektów użyteczności publicznej odbieranych transportem Wykonawcy 

Ja, niżej podpisany: 

................................................................................................................................ 

(imię i nazwisko osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta) 

jako upoważniony do reprezentowania Wykonawcy: 

................................................................................................................................. 

(nazwa firmy) 

oświadczam, że Wykonawca:  

1. jest podmiotem uprawnionym do występowania w obrocie prawnym, zgodnie 

z wymogami ustawowymi; 

2. posiada pozwolenie zintegrowane zgodnie z ustawą o ochronie środowiska (Dz.U 

2021r. poz. 1973) lub 

a. posiada aktualną decyzję administracyjną, pozwalającą na ……………………… 

odpadów w procesie ……………………………….. wydaną zgodnie z ustawą 

o odpadach (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.); 

i 

b. posiada aktualną decyzję na prowadzenie działalności w zakresie zbierania 

odpadów wydaną zgodnie z art. 41 ustawy o odpadach (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 

1710 ze zm.); 

3. ma numer rejestrowy nadany po uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów 

wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami 

prowadzonego przez Marszałka Województwa…………………………………; 

również w zakresie transportu odpadów. 

 

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

...................................................... 

(podpis osoby/osób właściwej/ych do 

reprezentowania Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 

 

nazwa i adres  Wykonawcy 

 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY* 

POLEGAJĄCEGO NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

 na podstawie art. 118 ustawy Pzp 

o spełnieniu warunków zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia  

 

Unieszkodliwianie lub odzysk odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw 

domowych i z obiektów użyteczności publicznej odbieranych transportem Wykonawcy 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez Zamawiającego w punkcie 7.1 SWZ polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, NIP, a także KRS/CEiDG) 

w następującym zakresie:  

...................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Oświadczam, że ww. podmiot/y nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

 
*Nie wypełniać jeśli nie dotyczy  

 

 
 

 

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

............................................................ 

(podpis osoby/osób właściwej/ych do 

reprezentowania Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 

 

nazwa i adres  Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY* 

W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z PODWYKONAWCÓW  

na podstawie art. 462 ust. 5 ustawy Pzp  

o spełnieniu warunków zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia  

 

Unieszkodliwianie lub odzysk odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw 

domowych i z obiektów użyteczności publicznej odbieranych transportem Wykonawcy 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez Zamawiającego w punkcie 7.1 SWZ  następujący/e podmiot/y: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, NIP, a także KRS/CEiDG) 

będący podwykonawcą/ami nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

 
*Nie wypełniać jeśli nie dotyczy  

 

 
 

 
............................................ 

Miejscowość, data 

...................................................... 

(podpis osoby/osób właściwej/ych do 

reprezentowania Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 

 nazwa i adres Wykonawcy 

 

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI 

WYKONAWCY ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

(wypełnić tylko w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów) 

 

Po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacją  warunków zamówienia 

obowiązującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na: 

Unieszkodliwianie lub odzysk w odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw 

domowych i z obiektów użyteczności publicznej odbieranych transportem Wykonawcy 

oświadczając iż jesteśmy osobami odpowiednio umocowanymi do niniejszej czynności działając 

w imieniu ................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………............................................................... 
(wpisać nazwę, adres podmiotu udostępniającego) 

zobowiązujemy się do udostępnienia Wykonawcy: .................................................................................. 

…………..…….....................................................................................….................................... 
(wpisać firmę, adres)  

posiadanych przez nas zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia. 

1) Zakres zasobów, jakie udostępniamy Wykonawcy (należy wyspecyfikować udostępniane zasoby) 

a) …………………………...……………………………………………………………… 

b) …………………………..……………………………………………………………… 

2) Sposób wykorzystania zasobów przy wykonywaniu zamówienia: 

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

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

3) Zakres i okres naszego udziału przy wykonywaniu zamówienia*: 

………………………………………………………………………………………………… 

W związku z powyższym oddajemy Wykonawcy do dyspozycji ww. zasoby w celu korzystania z nich 

przez Wykonawcę – w przypadku wyboru jego oferty w przedmiotowym postępowaniu i udzielenia 

mu zamówienia – przy wykonaniu przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

 

Miejscowość, data .......................      Podpis/y .................................. 
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ZAŁĄCZNIK NR 8 

 

WZÓR UMOWY dla części 1, 2 i 3 

 

Umowa zawarta w dniu …………………… roku w Gdyni   

pomiędzy: 

Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni ul. Konwaliowa 1, adres 

poczty elektronicznej: sekretariat@kzg.pl, zarejestrowanym w MSWiA – Rejestrze Związków 

Międzygminnych pod numerem 41, Regon: 190028643, NIP: 586-000-83-86, numer w BDO: 

000005837, zarządzie trzyosobowym, który w niniejszej umowie reprezentują: 

1. Przewodniczący Zarządu – Tadeusz Wiśniewski  

2. Członek Zarządu – …………………………………………………. 

zwanym w umowie „Zamawiającym”,  

a  

imię i nazwisko……………, zamieszkałym ………………………, adres poczty elektronicznej: 

………………………prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą…………….., ujawnionym 

w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  

NIP………, REGON....................,  

lub 

firmą …………….. z siedzibą ………. , adres…………………., adres poczty elektronicznej:…………. wpisaną 

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………… Wydział 

Gospodarczy…………..….. Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ………., NIP: …………………., 

REGON: ..................................... kapitał zakładowy …………………., zarządzie …. -osobowym, 

reprezentowaną przez /zgodnie z KRS/: 

1…………………………………………………. 

2………………………………………………….  

 -  zwaną dalej Wykonawcą,  

Zamawiający i Wykonawca łącznie nazywani są w treści umowy określeniem Strony 

na podstawie rozstrzygniętego w dniu ……….…..…… r. postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zmianami) zwaną dalej „Pzp” 

i dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy z dnia……………….., została 

zawarta umowa o następującej treści:  

 

Definicje: 

Strony ustalają dla potrzeb niniejszej umowy, znaczenie następujących pojęć: 

1. Ustawa o odpadach – oznacza ustawę o odpadach z dnia 14.12.2012r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. 

poz. 699)  

2. Prowadzący Instalację – oznacza podmiot prowadzący instalację do przetwarzania 

odpadów we wskazanym w § 1 ust. 1 procesie unieszkodliwiania lub odzysku to jest firmę 

mailto:sekretariat@kzg.pl
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…………………….1, która dokona ostatecznego unieszkodliwiania Odpadów w swoim zakładzie 

w ………………..........…….2. 

3. Instalacja – zakład Prowadzącego Instalację w……………………….….…….3, w którym dokonany 

zostaje proces ostatecznego unieszkodliwiania lub odzysku Odpadów w procesie ………..….. 

w rozumieniu Ustawy o odpadach. 

4. Przewoźnik – oznacza firmę odbierającą Odpady od Zamawiającego w imieniu i na 

rachunek Zamawiającego i transportującą je do Instalacji Prowadzącego Instalację.4,  

5. Odpady – oznaczają odpady w rozumieniu Ustawy o odpadach oznaczone zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz.U.2020 poz. 10) kodami 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 31*, 20 01 32. 

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

 

I.  PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach opisanych 

w umowie, SWZ oraz w ofercie Wykonawcy, które stanowią załączniki do niniejszej umowy, 

unieszkodliwianie lub odzysk 5odebranych przez Wykonawcę od Zamawiającego Odpadów 

w łącznej ilości 65 Mg (+/–10 Mg). Wykonawca przekaże do unieszkodliwiania/odzysku6 

przejęte Odpady do Instalacji posiadających decyzje zezwalające na ich przetwarzanie 

w procesie ……………………... . Zamawiający za wykonanie tej usługi zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.  

2. Niniejsza umowa określa zasady i warunki dokonywania przez Wykonawcę 

unieszkodliwienia lub odzysku7 wszystkich Odpadów, które zostały przez niego odebrane 

od Zamawiającego w okresie czasu opisanym w § 6 lub do czasu rozwiązania/wygaśnięcia 

niniejszej umowy tj. jej postanowienia mają zastosowanie wprost do każdej partii [części] 

Odpadów, przekazanych mu przez Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, że działa na podstawie ważnych decyzji …………………………………… 

z dnia ……………………………………….. oraz posiada wpis do Bazy Danych o Produktach 

i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO) pod numerem ………………. . 

4. Zamawiający oświadcza, że jest posiadaczem Odpadu, który nie jest przedmiotem 

zabezpieczenia ani roszczeń osób trzecich oraz nie występują żadne przeszkody prawne do 

zawarcia niniejszej umowy.  

5. Zamawiający oświadcza, że jest podmiotem profesjonalnie zajmującym się gospodarką 

odpadami i został wpisany do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz 

o Gospodarce Odpadami (BDO) pod numerem 000005837. 

6. Zawarcie niniejszej umowy nie wyłącza ani nie ogranicza w żaden sposób prawa 

Zamawiającego do zawierania z podmiotami, innymi niż Wykonawca, umów, których 

przedmiotem będzie przekazanie Odpadów do unieszkodliwiania lub odzysku.  

7. W sytuacji skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia opisanego w ust. 6 powyżej tj. 

zawarcia przez niego z podmiotem innym niż Wykonawca umowy obejmującej 

 
1 Fragment zostanie uzupełniony zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
2 Fragment zostanie uzupełniony zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
3 Fragment zostanie uzupełniony zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
4 Fragment zostanie uzupełniony zgodnie z ofertą Wykonawcy 
5 Zostanie wybrane stosownie do procesu zagospodarowania wynikającego ze złożonej o wybranej oferty.  
6 Jak wyżej. 
7 Jak wyżej. 
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unieszkodliwianie lub odzysk Odpadów lub umowy dotyczącej przekazania tych Odpadów, 

Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia na przykład 

o wykonanie niniejszej umowy, o odszkodowanie, o zapłatę, których podpisując niniejszą 

umowę się zrzeka.  

8. Zamawiający wskazuje, iż minimum świadczenia, które zostanie zrealizowane na podstawie 

umowy wynosi 4 Mg Odpadów o kodach 20 01 27* i 20 01 28, 2 Mg odpadów o kodach 

20 01 31* i 20 01 32 oraz 1 Mg odpadów o kodzie 20 01 26*. 

 

§ 2 

Zważywszy na szczególny przedmiot przekazania, jego obiektywne cechy, Strony zgodnie uznają, 

iż nie jest możliwe obiektywnie sprawdzalne i gwarantujące ochronę koniecznego interesu obu 

Stron określenie standardu jakości przekazywanych na podstawie niniejszej umowy Odpadów 

i w związku z tym zgodnie wyłączają odpowiedzialność Zamawiającego z tytułu gwarancji oraz 

rękojmi za wady Odpadów.  

 

II. WYDANIE, ODBIÓR ODPADÓW 

§ 3 

1. Wykonawca będzie odbierał Odpady od Zamawiającego ze wskazanego przez Wykonawcę 

miejsca tymczasowego magazynowania znajdującego się na obszarze Komunalnego 

Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w okresie czasu opisanym w § 6 w celu 

wykonywania unieszkodliwienia/odzysku8 przez Prowadzącego Instalację na podstawie 

i zgodnie z niniejszą umową.  

2. Odbiór Odpadów za każdym razem będzie odbywał się po otrzymaniu przez Wykonawcę 

zgłoszenia Zamawiającego przesłanego jako poczta elektroniczna na adres e-mail określony 

w § 12 z lokalizacją punktów, z których Wykonawca zobowiązany jest odebrać Odpady. 

3. Ustalenie terminu odbioru Odpadów nastąpi pocztą elektroniczną na adres określony 

w § 12 z zachowaniem warunku, że Wykonawca dokona odbioru zgromadzonych przez 

Zamawiającego Odpadów objętych jednym zamówieniem z punktów w nim określonych 

w czasie nie dłuższym niż ………………. dni od dnia otrzymania zgłoszenia. 

4. Odpady będą odbierane transportem zorganizowanym przez i na koszt Wykonawcy i będą 

one odbierane takim transportem ze wskazanego/ych przez Zamawiającego miejsc/a 

zlokalizowanego/ych na obszarze gmin uczestniczących w Komunalnym Związku Gmin 
„Dolina Redy i Chylonki” i transportowane do ……………………… do Instalacji lub we wskazane 

przez Wykonawcę miejsce tymczasowego magazynowania, dla którego posiada decyzje na 

zbieranie tych odpadów: 

• od poniedziałku do piątku [z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy] 

w godzinach od 830. do 1400 ; 

• samochodem odbierającym odpady o dopuszczalnej masie całkowitej max. 5 ton 

wyposażonym w zbiorcze pojemniki (mausery, worki typu big-bag, na paletach) 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. 

w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. z 2016 r. poz.1742); 

• bez określania standardu jakości przekazywanych Wykonawcy Odpadów.  

5. Odpady ładowane będą przez pracowników …………………………… na samochód  Przewoźnika 

a następnie przekazane do (podać proces)………………………… do wskazanej przez Wykonawcę 

Instalacji. 

 
8 Zostanie wybrane zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
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6. Przejęcie Odpadów (przeniesienie posiadania Odpadów) jest dokonane z chwilą ich 

przekazania Przewoźnikowi. 

7. Każdy Przewoźnik wykonujący transport Odpadów w wykonaniu niniejszej umowy będzie 

posiadał wymagane prawem zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu 

Odpadów. 

8. Przejęte przez Wykonawcę Odpady winny być ważone każdorazowo w momencie wjazdu 

na teren Instalacji lub na teren tymczasowego miejsca magazynowania na wadze, która tam 

się znajduje. Po zważeniu dostarczonych Odpadów, Wykonawca zobowiązany jest 

wystawiać dowód ważenia/dowód przyjęcia Odpadów zawierający datę, kod Odpadu oraz 

jego masę, który doręczany będzie Zamawiającemu drogą elektroniczną w terminie 3 dni od 

daty odbioru przez Przewoźnika Odpadów i wskazanej w KPO sporządzonym przez 

Zamawiającego zgodnie z § 4 ust. 1. 

 

III. ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO  

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się sporządzać kartę przekazania Odpadów [KPO] przy każdej 

partii przekazywanych Odpadów. Karty te będą wystawiane zgodnie z prawem o odpadach.  

2. Masa [waga] Odpadów ustalona zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 8 zdanie pierwsze jest 

masą wiążącą dla dokonania rozliczenia między Stronami tj. Zamawiający dokona zapłaty za 

masę Odpadów wskazaną w KPO sporządzonych w danym okresie rozliczeniowym , którym 

jest miesiąc kalendarzowy tj. nie więcej niż sumaryczna masa Odpadów wynikająca z kart 

przekazania odpadów w takim okresie. 

 

IV. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

§ 5 

1. Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się do tego, że Odpady przekazane przez 

Zamawiającego będą tylko i wyłącznie unieszkodliwiane przez Prowadzącego Instalację 

posiadającego decyzje na unieszkodliwienie/odzysk9 Odpadów oraz zobowiązuje się, iż 

Odpady – przedmioty przekazania, będą poddawane procesowi [rodzaj operacji] ……………… 

zgodnie z określeniem oznaczeń tego procesu w Ustawie o odpadach, tylko i wyłącznie 

w Instalacji.  

2. Wykonawca nie prowadzący własnej Instalacji zobowiązany jest w terminie nie dłuższym 

niż 7 dni od dnia odebrania Odpadów od Zamawiającego złożyć Zamawiającemu 

potwierdzoną przez prowadzącego Instalację kartę przekazania Odpadów do tej Instalacji 

wystawioną przez Wykonawcę w formacie pdf wygenerowaną w systemie BDO i przesłaną 

drogą elektroniczną do Zamawiającego. 

3. Z chwilą przekazania Odpadów Przewoźnikowi na Wykonawcę przechodzą wszelkie 

korzyści i ciężary związane z nimi oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub 

uszkodzenia, w szczególności przejmuje on odpowiedzialność za Odpady, za należyte 

zgodne z prawem oraz umową postępowanie z nimi i za skutki z tego wynikające. 

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, jak i również za utratę, 

ubytki oraz uszkodzenia Odpadów od czasu ich przekazania do czasu faktycznego poddania 

ich i zakończenia procesu opisanego w § 1 ust.1. Wykonawca ponosi w szczególności 

odpowiedzialność za działania oraz zaniechania swego personelu oraz podmiotów, którymi 

posłużył się wykonując umowę. 

 
9 Zostanie wybrane zgodnie z ofertą Wykonawcy. 



4/ZP/2022 

32 

 

5. Wykonawca, zgodnie z ustawą o odpadach zobowiązany jest do i ponosi odpowiedzialność 

za potwierdzenie na każdym KPO sporządzonym przez Zamawiającego masy danej partii 

Odpadów, o której mowa w § 3 ust. 8 w terminie 3 dni od daty ich przekazania 

Przewoźnikowi przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca oświadcza, iż przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy Prowadzący 

Instalację będzie posiadał ważne decyzje zezwalające mu na wykonanie wskazanego w § 1 

ust.1 procesu ………………….. i jest zobowiązany, z zachowaniem warunku wskazanego w § 16 

ust. 3, do przedkładania Zamawiającemu, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, kopii 

tych decyzji w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia takiego żądania.  

7. W związku z wymaganiem zawartym w pkt 3.6. opisu przedmiotu zamówienia, części SWZ 

(Załącznik nr 2 do umowy), Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie 

Zamawiającego, przedstawić mu w terminie nie późniejszym niż 7 dni od wezwania 

aktualne oświadczenie, że osoby wykonujące prace, o których mowa w punkcie 3.6 SWZ są 

zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, podpisane przez osobę/y 

upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy lub osobę pisemnie umocowaną przez 

Wykonawcę.  
 

V. TERMINY 

§ 6 

Strony ustalają, że umowa obowiązuje 6 miesięcy od daty wskazanej w komparycji umowy 

jako data zawarcia umowy, jednakże nie dłużej niż w okresie obowiązywania decyzji na 

unieszkodliwianie/odzysk10, o których mowa w § 5 ust.  1 i 7 umowy w zależności od tego, 

które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze. 
 

VI. WYNAGRODZENIE 

§ 7 

1. Strony ustalają, że stawki jednostkowe netto dla obliczenia wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy za wykonaną usługę unieszkodliwiania/odzysku przekazanych mu Odpadów 

wynoszą zgodnie z ofertą Wykonawcy: 

a) …………..….. zł/kg (słownie: …………………..…. )11 Odpadów o kodach .................................... 

b) ....................... zł/kg (słownie: ………………………) Odpadów o kodach ....................................., 

c) ....................... zł/kg (słownie: ………………………) Odpadów o kodach ....................................., 

d) ....................... zł/kg (słownie: ................................ ) Odpadów o kodach ...................................... 

2. Cena należna Wykonawcy za wykonaną usługę unieszkodliwiania/odzysku12 Odpadów, 

w okresach rozliczeniowych wskazanych w § 8 ust.1, obliczana będzie jako iloczyn stawki 

jednostkowej wskazanej powyżej w ust.1 oraz ilości Odpadów przekazanych do Instalacji tj. 

ich masy wynikającej z kart przekazania odpadów potwierdzonych przez Instalację. 

3. Wartości opisane w ust. 1 i 2 są wartościami netto i zostanie do nich doliczony podatek VAT 

zgodnie ze stawkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa 

w dacie wystawiania faktury. 

4. Wartości wskazane w ust. 1 obejmują wszelkie koszty związane z wykonaniem niniejszej 

umowy, w tym wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z jej wykonaniem m.in., 

transportu, magazynowania, opakowań zbiorczych, wykonania unieszkodliwienia /odzysku 

wskazanego w § 1ust. 1. 

 
10 Zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
11 Zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
12 jw 
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5. Strony niniejszym postanawiają, iż łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy 

nie przekroczy kwoty ……………………………… netto.13 

6. Strony niniejszym postanawiają, iż łączne wynagrodzenie za wykonanie minimum 

świadczenia  wynosi kwotę ……………………………… netto14. 

 

VII. WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 8 

1. Zamawiający będzie uiszczał cenę należną Wykonawcy za wykonanie umowy w okresie 

miesiąca kalendarzowego [okres rozliczeniowy], z dołu. 

2. Zapłata nastąpi w złotych polskich i wszelkie rozliczenia dotyczące umowy będą 

dokonywane w tej walucie. 

3. Zapłata następować będzie w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

faktury Wykonawcy wystawionej prawidłowo i zgodnie z postanowieniami umowy. 

4. Zapłata następować będzie przelewem na rachunek Wykonawcy nr:       

……………………………………………………………………….. 

5. Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany w ust. 4 będzie rachunkiem rozliczeniowym 

zawartym w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej, zgodnie z art. 96 b ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. 

W sytuacji, gdy w dniu dokonywania przez Zamawiającego zlecenia przelewu z tytułu 

umowy, rachunek Wykonawcy zawarty w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z art. 96 b ustawy o podatku od towarów i usług 

z dnia 11 marca 2004 r. jest inny niż wskazany w zdaniu pierwszym, Zamawiający dokona 

zapłaty na rachunek zawarty w tym wykazie bez konieczności dokonywania zmiany umowy 

a zapłata przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy zawarty w tym wykazie w dniu 

dokonania polecenia przelewu stanowi wykonanie przez niego umowy w tej części i zwalnia 

go z długu w tej części a Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne 

roszczenia z tego tytułu np. o dokonanie zapłaty, o odszkodowanie, o wykonanie umowy, 

których podpisując niniejszą umowę się zrzeka.  

6. W treści faktury Wykonawca zobowiązany jest do wskazania okresu rozliczeniowego, za 

który jest ona wystawiana.  

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

8. Zamawiający stosować będzie metodę podzielonej płatności w rozumieniu ustawy 

o podatku od towarów i usług (VAT). 

9. Strony postanawiają, iż faktura wystawiona niezgodnie z postanowieniami umowy np. 

zawierająca błędy w zakresie danych określonych w niniejszym uregulowaniu lub 

niezawierająca danych określonych w niniejszym uregulowaniu, jak również faktura 

zawierająca błędy dotyczące jakiejkolwiek pozycji przewidzianej przepisami prawa lub 

niezawierająca wszystkich danych wymaganych przepisami prawa może zostać zwrócona 

Wykonawcy bez księgowania przez Zamawiającego. Strony zgodnie postanawiają, że 

w przypadku zwrotu faktury przez Zamawiającego, dniem otrzymania faktury jest dzień 
otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej prawidłowo. Prawidłowe 

wystawienie faktury może nastąpić również poprzez wystawienie faktury korygującej 

i w takich przypadkach dniem otrzymania faktury jest dzień otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury korygującej wraz z fakturą pierwotnie wystawioną (korygowaną). 

 
13 Z uwzględnieniem stawki wynikającej z oferty Wykonawcy. 
14 Wg cen z oferty Wykonawcy. 



4/ZP/2022 

34 

 

10. W przypadkach przewidzianych w ust. 9 powyżej, Zamawiający nie będzie zobowiązany do 

dokonania płatności objętej fakturą do momentu otrzymania od Wykonawcy prawidłowo 

wystawionej faktury, a Wykonawca nie będzie miał prawa naliczania odsetek za opóźnienie 

w płatności wynagrodzenia. 

11. Fakturowanie pomiędzy Stronami obowiązuje wyłącznie w formie papierowej lub 

elektronicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018, poz. 2191).  

 

VIII. KARY UMOWNE  

§ 9 

1. Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kar umownych w następujących sytuacjach: 

a) za zwłokę w wykonaniu zobowiązań opisanych w § 3 ust. 3 Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki. 
b) nie wykonania przez Wykonawcę obowiązku opisanego § 5 ust. 1, w wysokości 

10 000,00 zł [dziesięć tysięcy złotych, 00/100] za każdy przypadek;  

c) nie wykonania przez Wykonawcę  obowiązku wynikającego z § 5 ust. 2w wysokości  

500 zł za każdy dzień zwłoki; 
d) nie wykonania przez Wykonawcę któregokolwiek ze zobowiązań opisanych w § 11 ust.2 

lub ust. 3, w wysokości 500,00 zł [pięćset złotych, 00/100] za każdy przypadek; 

e) nie wykonanie przez Wykonawcę obowiązku wskazanego w § 5 ust. 5, w terminie tam 

określonym w wysokości 50,00 zł [pięćdziesiąt złotych, 00/100] za każdy dzień zwłoki; 

f) w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy z przyczyn, jakie wystąpiły 

po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% kwoty wskazanej w § 7 ust. 5.   

2. Wykonawca uprawniony jest do kary umownej w sytuacji, gdy Zamawiający nie przekazuje 

mu do realizacji minimum świadczenia określonego w § 1 ust. 8 w maksymalnej wysokości 

…………………………… zł.  

3. Maksymalna wysokość kar umownych, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy 

równa jest wartości wskazanej w § 7 ust. 5. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych. 

5. Zapłata kar umownych/odszkodowania nastąpi w terminie nie późniejszym niż 14 dni od 

wystawienia noty obciążającej. 

 

IX. ROZWIĄZANIE UMOWY  

§ 10 

1. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem obu Stron.  

2. Stronom przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania umowy za wypowiedzeniem 

wynoszącym 1 miesiąc kalendarzowy ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, 

w przypadku, gdy druga strona nie wykonuje lub wykonuje nienależycie swoje 

zobowiązania umowne lub wystąpiła którakolwiek z przesłanek wymienionych w ust. 3. 

[tzw. ważna przyczyna]. 

3. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego po upływie okresu wypowiedzenia 

w następujących przypadkach będących tzw. ważnymi przyczynami: 

a) utraty ważności, uchylenia, stwierdzenia nieważności decyzji na unieszkodliwianie, 

o której mowa w § 5 ust.  1 lub ust. 6 umowy; 
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b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa dot. możliwości 

zagospodarowania Odpadów; 

c) nie wykonania przez Wykonawcę któregokolwiek ze zobowiązań opisanych w § 11 lub 

§ 1519; 

d) w sytuacji zmiany zapotrzebowania Zamawiającego na unieszkodliwienie Odpadów; 

e) w sytuacji obniżenia ceny za unieszkodliwianie/odzysk odpadów w procesie 

………………….. w stosunku do stawki zaoferowanej przez Wykonawcę i nie dokonania 

zmiany niniejszej umowy poprzez obniżenie tej ceny w terminie 30 dni od wniosku 

Zamawiającego; 

f) w przypadku wystąpienia jednej z przesłanek wymienionych w prawie zamówień 

publicznych jako przesłanki rozwiązania umowy w zamówieniach publicznych.  

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

rygorem nieważności.  

5. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za 

część umowy, która faktycznie w zakresie unieszkodliwiania/odzysku Odpadów została 

przez niego i zgodnie z jej postanowieniami wykonana, do dnia rozwiązania bez prawa 

Wykonawcy do odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy, których podpisując umowę 

Wykonawca się zrzeka. 

6.  Skuteczność odstąpienia od umowy przez Wykonawcę warunkowana jest zapłatą 

odstępnego w wysokości 20 % kwoty wskazanej w § 7 ust. 5.   

 

X. PRZENOSZENIE PRAW Z UMOWY 

§ 11 

1. Strony zgodnie postanawiają, że bezwzględnie zakazane jest przeniesienie całości praw 

i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, jak również w części innej niż wskazana 

w ust. 2 niniejszego paragrafu.  

2. Strony dopuszczają jedynie przelew wierzytelności pieniężnej obejmującej roszczenia 

o zapłatę ceny, jak również przejęcie długu obejmującego zapłatę wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, przy czym wymagają one dla swojej ważności wyrażenia przez Zamawiającego 

zgody w formie pisemnej.  

3. Zakres zobowiązań, które mogą być wykonane przez podwykonawców zawarty jest 

w ofercie Wykonawcy. Zakazuje się zmian podwykonawców na inne podmioty niż wskazane 

w tym dokumencie.  

 

XI. DORĘCZENIA 

§ 12 

1. Wszelkie zawiadomienia lub oświadczenia udzielane lub składane na podstawie niniejszej 

umowy przez Strony oraz wykaz środków transportu Odpadów, będą miały formę pisemną. 

O ile niniejsza umowa nie stanowi inaczej, zawiadomienie będzie uznawane za właściwie 

udzielone lub złożone, jeśli zostało dostarczone Stronie przez posłańca, pocztą, pocztą 
elektroniczną pod adresem Stron określonym poniżej:  

Dla Zamawiającego:  

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki" 

ul. Konwaliowa 1  

81-651 Gdynia 

tel.: 58 624 45 99, 58 624 66 11;   

e-mail: sekretariat@kzg.pl; dgo@kzg.pl 

mailto:sekretariat@kzg.pl
mailto:dgo@kzg.pl
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Dla Wykonawcy 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

tel. ……………………… 

e-mail: ………………… 

2. Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adres, numery wskazane powyżej. 

3. Strony postanawiają, że za doręczone uznaje się pismo: 

• przesyłane pocztą i/lub posłańcem – z dniem doręczenia lub w przypadku zwrócenia po 

dwukrotnej awizacji listu poleconego na powyższe adresy – z dniem upływu terminu 

odbioru drugiego awiza, 

• doręczone faksem – z dniem potwierdzenia nadania faksu bez błędu. 

• doręczone e-mail – w dniu – dacie nadania wiadomości z serwera Strony nadawcy na 

adres Strony adresata zgodny z postanowieniami niniejszego uregulowania. 

4. Strony zobowiązane są do powiadomienia się o zmianach adresu, numerów, 

a niewykonanie tego obowiązku powoduje, że doręczenia dokonane na adresy, numery 

podane w ust. 1 jest skuteczne. 

 

XII.  REPREZENTACJA 

§ 13 

1. Ze strony Zamawiającego uprawnionymi do kontaktu w trakcie wykonywania umowy są 

pracownicy Działu Gospodarki Odpadami: 

Renata Czarnecka i Anna Gatner – Białoskórska, 

nr tel.: 58 624 45 99 wew. 37 i 38,  e-mail: dgo@kzg.pl. 

a ze strony Wykonawcy uprawnionymi do kontaktu w trakcie wykonywania umowy są: 

………………………………… 

nr tel.:  ……………………… 

e-mail: ……………………………. 

2. Strony oświadczają, że wyżej wymienione osoby legitymują się stosownymi, pisemnymi 

upoważnieniami dla wyznaczonych przedstawicieli, odpowiednio do reprezentowania 

i podejmowania decyzji w sprawie wykonania umowy, przy czym upoważnienie to nie 

obejmuje czynności kształtujących umowę jak np. zmiana, rozwiązanie umowy, czy też 

zgoda na przelew wierzytelności czy przejęcie długów.  

3. Czynności wyłączone z zakresu upoważnień osób wymienionych w ust.1 i ust.2 mogą być 

wykonywane jedynie przez osoby uprawnione do reprezentacji Stron zgodnie z ich 

dokumentami rejestrowymi lub przez osoby legitymujące się pełnomocnictwem 

szczegółowym do dokonania takiej czynności udzielonym pisemnie (forma pod rygorem 

nieważności) przez osoby uprawnione do reprezentacji Stron zgodnie z ich dokumentami 

rejestrowymi.  

4. Zmiana lub zastępstwo osób, o których mowa w ust.1 nie wymaga zmiany umowy 

i dokonywana jest dla jej skuteczności w drodze pisemnego powiadomienia. 
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XIII. KLAUZULA SALWATORYJNA 

§ 14 

1. Jeżeli sąd lub inny właściwy organ uzna jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy za 

nieważne lub niewykonalne, wówczas takie postanowienie zostanie uznane za uchylone, 

a pozostałe postanowienia niniejszej umowy pozostaną w pełni ważne i skuteczne, chyba że 

z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych wadą, czynność nie zostałaby 

dokonana. Niezależnie od powyższego, Strony przystąpią następnie do negocjacji w dobrej 

wierze mających na celu uzgodnienie treści i zadowalające obie Strony, które zastąpi 

postanowienie uznane za nieważne lub niewykonalne, przy czym to nowe postanowienie 

będzie spełniać cele określone niniejszą umową w zakresie dopuszczalnym przez przepisy 

prawa. 

2. Żaden z zapisów niniejszej umowy nie może zostać zinterpretowany przez Strony umowy 

przy zastosowaniu wykładni rozszerzającej niezgodnej z celem zawarcia umowy i nie 

będzie stanowić dla żadnej ze Stron podstawy do występowania z roszczeniami 

przekraczającymi zapisy niniejszej umowy.  

 

 

XIV. PODMIOTY TRZECIE   

§ 1515 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać umowę pracą podmiotów wskazanych w SWZ 

w zakresie części przedmiotu umowy wskazanym w tym załączniku jako część realizowana 

przez te podmioty.   

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

3. W sytuacji naruszenia postanowień ust.1 lub ust.2 Zamawiający jest uprawniony do żądania 

od Wykonawcy usunięcia osoby/osób, która należy do personelu podmiotów nie 

spełniających warunków opisanych w ust.1/ust.2, a Wykonawca ma obowiązek odsunięcia 

takich podmiotów i wszystkich osób dla tych podmiotów pracujących i natychmiast - 

gwarantując ciągłość i terminowość wykonywania umowy - nie później niż w 7 dni od 

żądania Zamawiającego, Wykonawca zastąpi ten podmiot/podmioty innym, który spełnia 

warunki opisane w SWZ.  

4. Naruszenie zapisu postanowienia ust.1 lub ust.2 albo ust.3 upoważnia Zamawiającego do 

rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca lub według jego wyboru 

i uznania do naliczenia kar umownych. 

 

XV. PRAWO I JĘZYK 

§ 16 

1. Niniejsza umowa podlega prawu Zamawiającego tj. prawu polskiemu, a zwłaszcza 

przepisom: 

a)  kodeksu cywilnego – ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. w zakresie zobowiązań, umów 

wzajemnych z wyłączeniem uregulowań dotyczących odpowiedzialności Zamawiającego 
za jakość, rękojmi, gwarancji, odstąpienia od umowy z tych przyczyn,   

b) kodeksu postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. w zakresie 

procesowym,  

c) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.  

 
15 Paragraf zostanie zastosowany w umowie w sytuacji skorzystania przez Wykonawcę z możliwości opisanej 

w ustawie Prawo zamówień publicznych. W tym przypadku paragraf ten otrzyma numer 9 i numeracja 

zastosowana w umowie zostanie dostosowana do wprowadzonej zmiany. 
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2. Umowa została sporządzona w języku polskim.  

3. Językiem wszelkich komunikatów (informacji, oświadczeń, w tym zamówień 

jednostkowych) dotyczących umowy, jej wykonania jest język polski, a do wszelkich 

dokumentów przedkładanych w języku innym niż polski muszą być załączone 

uwierzytelnione tłumaczenia na język polski.  

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej 

i dokonywane będą jako aneksy do umowy podpisywane przez osoby uprawnione do 

reprezentacji Stron zgodnie z ich dokumentami rejestracyjnymi.   

5. Umowa może zostać zmieniona jedynie w zakresie następujących jej postanowień: 

a) zmiany oznaczenia kodu Odpadów, na skutek zmiany przepisów powszechnie 

obowiązujących poprzez dostosowanie oznaczenia do zmian zgodnych ze zmienionymi 

uregulowaniami prawnymi; 

b) zmiany Instalacji (Prowadzącego Instalację) lub miejsca tymczasowego magazynowania 

Odpadów w sytuacji udowodnienia dokumentami wystąpienia awarii Instalacji albo 

miejsca tymczasowego magazynowania Odpadów, która uniemożliwia ze względów 

technicznych lub technologicznych wykonywanie przedmiotu umowy, jednakże bez 

zmiany innych warunków umowy i z obowiązkiem przedstawienia przed dokonaniem 

zmiany umowy w tym zakresie, iż proponowana nowa instalacja posiada ważną decyzję 

na ………………………………. Odpadów w procesie ……….. w rozumieniu ustawy o odpadach;  

c) zmiany terminów lub formy i sposobu sporządzania, potwierdzania danych i KPO, na 

skutek zmian regulacji prawnych w zakresie gospodarowania odpadami; 

d) zmiany ceny polegające na obniżeniu wskazanych w § 7 ust.1 stawek jednostkowych za 

1 kg Odpadów, w przypadkach dokonania takich zmian u Wykonawcy przez podmioty 

uprawnione do tego zgodnie ze statutem lub przepisami prawa; 

e) zmiany ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT na skutek zmiany przepisów 

powszechnie obowiązujących poprzez dostosowanie stawki VAT do zmian zgodnych ze 

zmienionymi uregulowaniami prawnymi; 

f) zmiany rachunku bankowego Wykonawcy w przypadku dokonania przez niego zmiany 

rachunku bankowego dla prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa, pod warunkiem, 

że nowy rachunek będzie zawarty w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z art. 96 b ustawy o podatku od towarów 

i usług  z dnia 11 marca 2004r.   

g) inne zmiany wynikające z art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b, pkt 3 i pkt 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych z zachowaniem warunków opisanych w tym uregulowaniu.  

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

a) Zamawiający lub Wykonawca może zaproponować zmianę, przez złożenie pisemnej 

propozycji zmian;  

b) Przedkładana drugiej stronie propozycja zmian będzie obejmowała opis proponowanych 

zmian i informację, w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na realizację umowy; 

c) Po otrzymaniu propozycji, Zamawiający albo Wykonawca (w zależności od przypadku) 
w terminie 7 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie 

wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję 

zmian spełniającą wymogi opisane wyżej;  

d) W przypadku upływu terminu podanego w lit. c i nie uzyskania jednej z odpowiedzi tam 

opisanych, traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmiany została odrzucona. 
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XVI. ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

§ 17 

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

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

2. W przypadku, jeśli którakolwiek ze Stron dopuszcza się naruszenia postanowień niniejszej 

umowy, druga Strona może wystosować do niej pisemne upomnienie. Strona, która 

otrzymała upomnienie obowiązana jest zająć stanowisko w formie pisemnej (forma pod 

rygorem nieważności) w terminie nie dłuższym niż 21 dni i jednocześnie zaniechać w tym 

okresie naruszeń, jeśli zarzuty były prawdziwe. Jeśli w jej ocenie zarzuty nie są prawdziwe 

i nie zaniecha ona naruszeń opisanych w upomnieniu w terminie wyżej wskazanym z jego 

upływem uznaje się, iż pomiędzy Stronami zaistniał spór podlegający rozstrzygnięciu Sądu.  

3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów związanych z niniejszą umową (jej wykładni, 

wykonywania, niewykonania, wygaśnięcia zobowiązań, przedawnienia, ważności) jest Sąd 

polski. Spośród Sądów polskich spór taki rozstrzygać będzie Sąd wyznaczony miejscowo ze 

względu na miejsce siedziby Zamawiającego.  

 

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 18 

1. Poszczególne tytuły zastosowano w niniejszej umowie jedynie dla celów przejrzystości i nie 

mają one wpływu na jej interpretację. 

2. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze Stron. 

3. Integralną częścią niniejszej umowy są załączniki: 

a) Oferta Wykonawcy z dnia ………………… 2022 r. 

b) Specyfikacja Warunków Zamówienia numer ………………….. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                    WYKONAWCA 
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