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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY 

INFORMACJE OGÓLNE 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie, posiadające certyfikat systemu 

zarządzania jakością (PN – EN ISO 9001:2015), środowiskiem (PN – EN ISO 14001:2015) oraz bezpie-

czeństwem i higieną pracy (PN – N 18001:2004), zwane dalej Zamawiającym zaprasza do udziału             

w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo 

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 1986) na zadanie pn.:  

SUKCESYWNY ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE SKRATEK I PIASKU  

z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków ŁYNA w Olsztynie 

 CPV 90.51.00.00   90.51.10.00  

ROZDZIAŁ I — NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO  

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o., 10-218 Olsztyn, ul. Oficerska 16A 

godziny pracy: 6.45 – 14.45 

tel.: 89 532 79 04 fax.:89 532 79 04 

NIP: 739-040-33-23 

e-mail: laganowskal@pwik.olsztyn.pl 

Niniejsze postępowanie oznaczone jest znakiem: PZP-372/RGŚ-20/19 

ROZDZIAŁ II — TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

a) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa polegająca na 

załadunku, wywozie i zagospodarowaniu odpadów typu: skratki [kod 19 08 01] i zawartość piaskowni-

ków [kod 19 08 02] (zwane dalej łącznie odpadami) z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków ŁYNA w Olszty-

nie, ul. Leśna 9. 

b) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 i nast. 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1579) zwanej 

dalej „ustawą Pzp” oraz przepisów wykonawczych do niej. 

c) W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej 

„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 

d) W sprawach nieuregulowanych ustawą Pzp stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

ROZDZIAŁ III — OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na załadunku, wywozie i zagospodarowaniu odpa-

dów typu skratki [kod 19 08 01] i zawartość piaskowników [kod 19 08 02] z Miejskiej Oczyszczalni 

Ścieków ŁYNA w Olsztynie, ul. Leśna 9, w okresie 24 miesięcy. 

2. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych ani ofert wariantowych. 

3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Szacowane ilości odpadów: 

Zamawiający przewiduje, że w okresie trwania umowy tj. 24 miesiące wytworzy: 

 1500 Mg skratek [kod 19 08 01], 

 3000 Mg piasku (zawartości piaskowników)  [kod 19 08 02]. 

mailto:laganowskal@pwik.olsztyn.pl
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3.2. Termin wykonania: 

Termin wykonania: od dnia podpisania umowy przez okres 24 miesięcy lub do ilościowego 

wyczerpania zakresu umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania usługi  

w przypadku niewykonania całości przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie 

zamawiającego. 

Orientacyjny termin rozpoczęcia realizacji zamówienia to przełom listopada i grudnia 2019r. 

3.3. Zakres przedmiotu zamówienia: 

Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania wskazanych odpadów (skratki i piasek), przez 

co rozumie się: 

a) przewóz własnymi lub wynajętymi przez wykonawcę samochodowymi środkami transportu na te-

renie oczyszczalni ścieków wypełnionych kontenerów z odpadami z miejsca wytworzenia odpa-

dów do miejsca przeładunku odpadów (odległość ok.1 km) – hala krat, hala separatorów piasku; 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport odpadów z miejsca wytworzenia do miejsca 

przeładunku w dni powszednie, soboty, niedzielę i święta; 

b) załadunek przez wykonawcę własną lub wynajętą ładowarką odpadów na własne lub wynajęte 

samochodowe środki transportu, 

c) przewóz przez wykonawcę odpadów do miejsc zagospodarowania, 

d) docelowe zagospodarowanie przez wykonawcę odpadów z zachowaniem zasad postępowania  

z odpadami określonych w obowiązujących przepisach, tj.: 

 ustawie z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.), 

 ustawie z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. 2019 r. poz.1396 z późn. zm.), 

 ustawie o transporcie drogowym z dnia 06.09.2001 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.),  

 ustawie z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. 

zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz.U. 2019 poz. 819), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dla transportu odpadów (Dz.U z 2016r. poz. 1742). 

 

Zamawiający dopuszcza następujące procesy odzysku odpadów: 

R3 - Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki  

(w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania) 

R5 - Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych 

 

Zamawiający dopuszcza następujące procesy unieszkodliwiania odpadów: 

D8 - Obróbka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego załącznika, w wyniku której 

powstają ostateczne związki lub mieszanki, które są unieszkodliwiane za pomocą któregokol-

wiek spośród procesów wymienionych w poz. D 1 – D 12 

D10 - Przekształcanie termiczne na lądzie 

 

Zamawiający nie dopuszcza składowania odpadów na składowisku z uwagi na niespełnienie wyma-

gań określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopusz-

czania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. 2015 poz. 1277).  

 

W momencie odbioru skratek i piasku wykonawca staje się ich posiadaczem i przejmuje na siebie peł-

ną odpowiedzialność za sposób ich transportu i zagospodarowania, który powinien być zgodny z po-

siadanymi decyzjami, w tym decyzją zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie zbierania 

lub przetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania) odpadów o kodach 19 08 01 i 19 08 02. 
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Transport odpadów odbywa się na podstawie wpisu do Rejestru podmiotów wprowadzających produk-

ty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w ustawie o odpadach  

z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019 poz. 701 z późn. zm.) w zakresie odpadów o kodach 19 08 01 i 19 

08 02. 

 

3.4. Wymagania stawiane wykonawcy: 

3.4.1. Wykonawca zobowiązywany jest w okresie obowiązywania umowy (tj. do momentu realizacji cało-

ści zamówienia) posiadać ważną decyzję zezwalającą na prowadzenie przetwarzania (odzysku  

lub unieszkodliwiania) odpadów o kodach 19 08 01 i 19 08 02 zgodnie z ustawą z dnia 

14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.) i przedstawiać ją zamawiają-

cemu na każde jego żądanie (wykonawca zobowiązany jest przedstawić zarówno decyzję pierwot-

ną jak i zmieniającą). Ilości odpadów o kodach 19 08 01 i 19 08 02 wskazane w decyzji, o której 

mowa powyżej, nie mogą być mniejsze niż: 

 1 500 ton skratek [kod 19 08 01], 

 3 000 ton piasku (zawartości piaskowników) [kod 19 08 02], 

możliwych do przetworzenia w okresie roku kalendarzowego, niezależnie od innych umów zawartych 

przez wykonawcę dla zagospodarowania odpadów o tych kodach; 

3.4.2. W przypadku nieuzyskania nowego zezwolenia lub aktualizowania posiadanego zezwolenia do 

dnia 5 marca 2020 r. (na podstawie art. 14.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o od-

padach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1592) zmienionego ustawą z dnia 19 lipca 

2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U 2019 poz. 1579) wykonawca zobowiązany jest do złożenia zamawiającemu potwier-

dzenia złożenia wniosku o zmianę posiadanego zezwolenia na przetwarzanie/zbieranie odpadów  

o kodach 19 08 01 i 19 08 02. 

3.4.3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu potwierdzenie wpisu do rejestru (nr 

rejestrowy) podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, 

dokonanego zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt. 5 lit. b ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.), w zakresie transportu odpadów o kodach 19 08 01 i 19 08 02; 

3.4.4. Dokumenty wymienione w ww. punktach wykonawca zobowiązany jest zawsze przedstawić na 

pisemne wezwanie zamawiającego. 

3.4.5. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wraz z ofertą: 

a) oświadczenie o planowanym sposobie zagospodarowania przedmiotu zamówienia zgodnie z po-

siadaną decyzją; sposób zagospodarowania musi być zgodny z obowiązującymi przepisami pra-

wa,  

b) deklarację, że w ramach limitów określonych w posiadanej decyzji oraz biorąc pod uwagę już rea-

lizowane umowy podpisane przez wykonawcę z innymi podmiotami, wykonawca może przyjąć od 

zamawiającego w ciągu obowiązywania umowy ilości odpadów wynikające z warunków niniej-

szego postępowania – wykonawca rezerwuje zasoby celem realizacji umowy; w przypadku sto-

sowania przez wykonawcę różnych procesów odzysku lub unieszkodliwiania, wykonawca złoży 

takie oświadczenie dla każdego oferowanego procesu, 

c) w przypadku stosowania przez wykonawcę różnych procesów odzysku lub unieszkodliwiania, 

wykonawca określi deklarowane ilości odpadów, które będą zagospodarowane zgodnie z poda-

nym procesem. 

3.4.6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli miejsca i sposobu realizacji przedmiotu zamówie-

nia w okresie jej obowiązywania, w tym kontroli realizacji umowy zgodnie z decyzjami  wykonawcy, 
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a wykonawca dopuści zamawiającego do wszystkich miejsc związanych z prowadzonymi proce-

sami dotyczącymi przedmiotu umowy. 

3.4.7. Wykonawca posiadający wymagane przepisami prawa zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie 

odpadów (odzysk/unieszkodliwianie) oraz wpis do rejestru na prowadzenie działalności w zakresie 

transportu odpadów, odpowiada za bezpieczny dla ludzi i zdrowia transport odpadów oraz staje się 

posiadaczem odpadów z wszelkimi konsekwencjami, wynikającymi z zapisów ustawy o odpadach 

w tym zakresie, a w szczególności przejmuje odpowiedzialność za postępowanie z odpadami.  

Odpowiedzialność ta rozpoczyna się od momentu załadunku odpadów na środki transportowe na 

terenie oczyszczalni ścieków. Odpowiedzialność wykonawcy za zagospodarowanie odpadów okre-

śla art. 33 ustawy o odpadach. 

3.4.8. Pracownicy wykonawcy zobowiązani będą odbyć szkolenie BHP w zakresie wykonywania robót 

objętych umowa. Szkolenie przeprowadzi inspektor BHP zamawiającego. 

3.4.9. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie wyznaczyć imiennie koordynatora ds. usługi i specjali-

stę do spraw BHP pod względem wykonywanych prac wg Załącznika nr 4 do wzoru umowy. 

3.4.10. Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzonej działalności i następstw nieszczęśliwych wypad-

ków pracowników oraz osób trzecich spoczywa na wykonawcy. 

 

3.5. Warunki realizacji umowy: 

3.5.1. Zamawiający obecnie wytwarza odpady na terenie: 

a) Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Łyna ul. Leśna 9, 10-173 Olsztyn:  

 hala krat [kod 19 08 01] – odpady gromadzone są w kontenerach hakowych dostarczanych przez 

wykonawcę o wymiarach zewnętrznych  dł. 3,5 m x szer. 1,75 m x wys. 1,10 m i pojemność ok. 7 

m3, 

 hala separatorów piasku [kod 19 08 02] – odpady gromadzone są w kontenerach hakowych 

dostarczonych przez wykonawcę o wymiarach zewnętrznych dł. 4,20m x szer. 2,40m x wys. 1,55m 

i pojemności ok. 16 m3, 

 sito Hubera [kod 19 08 01] – odpady gromadzone są w pojemnikach typu big bag o wymiarach 

zewnętrznych dł. 0,9m x szer. 0,9 m x wys. 1,20 m i pojemności ok. 1 m3, 

 punkt zlewny wozów czyszczących sieć kanalizacyjną [kod 190802] – odpady gromadzone są 

luzem w wydzielonym poletku ociekowym; 

b) Pompowni Ścieków P10; ul. Jagałły 32, 10-371 Kieźliny: 

 hala krat [kod 19 08 01] – odpady gromadzone sa w pojemnikach typu big bag o wymiarach 

zewnętrznych dł. 0,9 m x szer. 0,9 m x wys. 1,20 m i pojemności ok. 1 m3. 

3.5.2. Wytworzone w obiektach technologicznych odpady przed wywozem do zagospodarowania 

transportowane są na miejsce przeładunku. Miejsce przeładunku odpadów znajduje się na terenie 

Miejskiej Oczyszczalni Ścieków „Łyna”. 

3.5.3. Za transport odpadów z miejsca wytworzenia do miejsca przeładunku odpowiada: 

a) Miejska Oczyszczalni Ścieków Łyna ul. Leśna 9, 10-173 Olsztyn: 

 hala krat [kod 19 08 01] – wykonawca; wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport 
odpadów z miejsca wytworzenia do miejsca przeładunku w dni powszednie, soboty, niedzielę i 
święta, 

 hala separatorów piasku [kod 19 08 02] – wykonawca; Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 
transport odpadów z miejsca wytworzenia do miejsca przeładunku w dni powszednie, soboty, 
niedzielę i święta, 

 sito Hubera [kod 19 08 01] – zamawiający, 

 punkt zlewny wozów czyszczących siec kanalizacyjną [19 08 02] – wykonawca; 

b) Pompowni Ścieków P10; ul. Jagałly 32, 10-371 Kieźliny: 

 hala krat [kod 19 08 01] – zamawiający. 
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3.5.4. Wytworzone odpady gromadzone są w miejscu przeładunku: 

 piasek [kod 19 08 02] luzem, 

 skratki [kod 19 08 01] luzem i w big-bagach. 

3.5.5. Wykonawca zobowiązany jest podstawić w hali krat i hali separatorów piasku, znajdujących się na 

terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków „Łyna” własne oznakowane w sposób czytelny 

kontenery/pojemniki. Kontenery/pojemniki muszą być szczelne i wyposażone  w system 

odwodnienia zakończony zaworem kulkowym. Podstawienie kontenerów nie spełniających 

powyższych wymagań będzie traktowane przez zamawiającego jako nienależyte wykonanie 

umowy. 

3.5.6. Zamawiający nie dopuszcza gromadzenia i transportu odpadów w innych kontenerach niż 

zatwierdzone przez zamawiającego. Niezastosowanie się do wymogów zamawiającego będzie 

traktowane jako nienależyte wykonanie umowy. 

3.5.7. Wykonawca musi dysponować środkami transportu przystosowanymi do współpracy z systemem 

kontenerowym. Zamawiający nie dopuszcza transportu kontenerów jeden w drugim. Taki transport 

kontenerów traktowany będzie jako nienależyte wykonanie umowy. 

3.5.8. Obowiązkiem wykonawcy będzie: 

 wystawienie pełnego kontenera spod urządzenia zrzutowego na hali krat i hali separatorów 

piasku w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków „Łyna”, 

  zastąpienie go kontenerem pustym, 

  wywóz odpadu do miejsca przeładunku, 

 przeładunek odpadu na samochodowe środki transportu, 

 wywóz odpadu do miejsca przeznaczenia. 

Wykonawca sprawował będzie nadzór nad zachowaniem ciągłości wywozu odpadów i zapewniał, w 

zależności od potrzeb zamawiającego, podstawianie pustych kontenerów umożliwiających 

nieprzerwaną pracę urządzeń służących do odbioru odpadów. 

3.5.9. Obowiązek monitorowania stopnia napełnienia kontenerów spoczywał będzie na zamawiającym, 

który każdorazowo będzie informował wykonawcę o konieczności wywozu odpadów najpóźniej 12 

godziny przed koniecznością wywozu. 

3.5.10. Czas reakcji od momentu wezwania do momentu przyjazdu nie może być dłuższy niż 12 godziny. 

3.5.11. Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego określenia rodzaju i gabarytów wymaganych 

kontenerów, środków transportu oraz sprzętu wymaganego do załadunku piasku i skratek na 

terenie zamawiającego, w tym celu zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej, o czym 

mowa w Rozdziale III ust.4. 

3.5.12. Organizacja oraz wszelkie koszty wynikające z konieczności ewentualnego najmu sprzętu do 

załadunku oraz transportowego, a także osób wymaganych do jego obsługi leżą po stronie 

wykonawcy. 

3.5.13. Wykonawca usługi zobowiązany jest do zachowania porządku i czystości podczas 

wykonywanych prac. Nie dopuszcza się wymiany kontenerów z odpadami bez udziału obsługi na 

obiekcie technologicznym. Przed wykonaniem zadania wykonawca zgłasza się do obsługi obiektu, 

przy udziale której wykonują zadanie. Niestosowanie powyższych wymagań będzie traktowane 

przez zamawiającego jako nienależyte wykonanie umowy. 

3.5.14. Wykonawca odpowiada za wszelkie zniszczenia mienia zamawiającego dokonane przez 

personel wykonawcy w trakcie realizacji umowy przez wykonawcę. 

3.5.15. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport szczelny, zabezpieczony przez wypadaniem, 

wyciekaniem i wywiewaniem odpadów. Kontenery przeznaczone do przewozu odpadów muszą 

być opisane co do asortymentu. 

3.5.16. Zamawiający wymaga odbioru piasku i skratek, również w okresie zimowym, przy temperaturach 

zewnętrznych poniżej 0°C (np. -20°C i mniej). Wykonawca musi dostosować środki transportu i 

załadunku w taki sposób, aby możliwy był ciągły odbiór przedmiotu umowy. Zamawiający nie 

przewiduje dodatkowych środków technicznych oprócz obecnie istniejących, które będą 

zabezpieczać przed zamarznięciem przedmiotu umowy.  
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3.5.17. Rejestrowanie ilości odpadów:  

a) wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać każdorazowo ważenie wszystkich samochodowych 

środków transportowych na zalegalizowanej wadze zamawiającego wyposażonej w elektroniczny 

systemem ważenia znajdującej się na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków „Łyna” na koszt 

zamawiającego; zamawiający przekaże wykonawcy na jego prośbę kopię legalizacji wagi; 

zamawiający wyznaczy na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków „Łyna” miejsce, w którym będzie 

można postawić kontener na czas ważenia; postawienie kontenera poza wyznaczonym miejscem 

będzie traktowane jako nienależyte wykonanie usługi. 

Rejestracja ważenia odbywać się będzie na wadze samochodowej typ 84evo producenta REWA – 

WAAGENFABRIK.  Wykonawca zobligowany jest wykonać ważenie nr 1 określające tarę pojazdu 

(pojazd + kontener) oraz ważenie nr 2 określające całkowitą wartość pojazdu, kontenera oraz 

odpadu. Przykładowy kwit wagowy stanowi załącznik do SIWZ.  

 

b) trzeciego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym, w którym 

wykonywana była usługa zagospodarowania skratek i piasku, wykonawca: 

─  przekazywać będzie zamawiającemu tabelaryczne zestawienie ilości odebranych odpadów  

z podziałem na asortyment oraz podaniem nr kwitu i daty wywozu; załącznikiem do zestawienia 

będą kwity wagowe potwierdzające ilości wywiezionych odpadów; w miesiącu poprzednim 

zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14.12.2012 r o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701  

z późn. zm.); 

─  ilości odpadów wykazane w ww. Załączniku nr 1 do wzoru umowy oraz Kartach Przekazania 

Odpadu muszą być zgodne; 

─ po dniu 01.01.2020 r. ewidencja odpadów będzie prowadzona elektronicznie poprzez 

wprowadzenie danych do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami 

zgodnie z przepisami ustawy z 14.12.2012r. o odpadach przy każdym transporcie odpadów. 

 

3.5.18. Każdy pojazd wykonawcy wywożący odpady z terenu Miejskiej Oczyszczalni Ścieków ”Łyna” 

musi zostać zaewidencjonowany przez upoważnionego pracownika zamawiającego. Rejestracja 

odbywa się na wyjeździe z Oczyszczalni Ścieków po zważeniu na wadze zamawiającego. 

Rejestr zawiera: 

─ datę i godzinę wyjazdu z Oczyszczalni Ścieków danego pojazdu i przyjazdu do miejsca 

docelowego,  

─ nr rejestracyjny pojazdu, przyczepy lub naczepy,  

─ imię i nazwisko kierowcy oraz jego podpis, 

─ deklarowane miejsce dostarczenia odpadu do miejsca zagospodarowania lub pośredniego 

magazynowania lub zbierania, 

─ ilość transportowanych odpadów do miejsca zagospodarowania lub pośredniego 

magazynowania lub zbierania, 

─ imię i nazwisko pracownika oczyszczalni ścieków oraz jego podpis. 

Wzór rejestru stanowi Załączniki nr 5 do wzoru umowy.  

Rejestr po zakończeniu załadunku w danym dniu, przekazywany będzie zamawiającemu. 

3.5.19. Zakończenie realizacji umowy zostanie potwierdzone sporządzonym przez Strony protokołem  

końcowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do wzoru umowy. 

3.5.20. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu pisemnie numery telefonów 

kontaktowych, adresy e-mail oraz numery fax których, znajomość jest niezbędna w celu 

sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 

3.5.21. Osobą do bieżących kontaktów w sprawie realizacji wywozu skratek i piasku jest: Dyspozytor 

Miejskiej Oczyszczalni Ścieków „Łyna” tel. +48 533 375 031. 

4. Przed złożeniem oferty wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie Miejskiej 

Oczyszczalni Ścieków „Łyna” w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących siwz. 
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Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zwołuje  

24 października 2019 r.  na godz.1100  zebranie wykonawców zainteresowanych niniejszym 

zamówieniem w celu zapoznania się przez wykonawcę z rzeczywistymi warunkami odbioru 

odpadów. 

Zebranie odbędzie się na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – Olsztyn, ul. Leśna 9, budynek 

administracyjny. Osoby do kontaktu w sprawie zebrania – p. Andrzej Brudniak  tel. 607-236-307. 

5. W celu wykonywania bieżących rozliczeń ustala się cenę jednostkowa za 1 Mg odpadu, która 

obejmuje wszystkie koszty związane z gospodarowaniem odpadami i jest stała przez cały okres 

trwania umowy. 

6. Pozostałe istotne dla stron postanowienia, dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia zawarte są 

we wzorze umowy – Załącznik Nr 6.  

 

ROZDZIAŁ IV — TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Termin wykonania zamówienia       —  24 miesiące od udzielenia zamówienia 

ROZDZIAŁ V —  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o za-

mówieniu i niniejszej SIWZ. 

2. Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, 

którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych w art. 22 ust. 1b 

ustawy Pzp dotyczących: 

1) kompetencji lub uprawnień  do prowadzenia określonej działalności zawodowej 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada zezwolenia ważne w całym okresie realizacji 

niniejszego zamówienia:  

a) wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodaru-

jących odpadami, o którym mowa w ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2019 

r., poz. 701 z późn. zm.) w zakresie transportu odpadów o kodzie 19 08 01 i 19 08 02; 

b) decyzję zezwalającą na prowadzenie przetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania) odpadów  

o kodach 19 08 01 i 19 08 02 zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (t.j. Dz. U. z 

2019 r., poz. 701 z późn. zm.) w ilości zapewniającej realizację przedmiotu zamówienia; 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związa-

nej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości min. 750 000 zł;  

3)  zdolności technicznej lub zawodowej 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 
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a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie minimum co 

najmniej 2 zamówienie związane z gospodarowaniem odpadami zgodnie z ustawą o odpadach, 

polegająca na załadunku, wywozie i zagospodarowaniu odpadów typu: skratki [kod 19 08 01]  

w ilości 1 000 ton i zawartość piaskowników [kod 19 08 02] w ilości 2 000 ton rocznie; 

b) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia. 

4. Spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia:  

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić za-

mawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych pod-

miotów, w szczególności przedstawiając, wraz z ofertą, zobowiązanie tych podmiotów do oddania 

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

3) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wyko-

nawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VI ust.1. 

4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną 

przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudo-

stępnienie zasobów nie ponosi winy. 

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,              

o którym mowa pkt 1), nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postę-

powaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 

wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 

 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mo-

wa w pkt 1). 

5. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie wykaże speł-

niania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający może wykluczać wykonawców na każdym 

etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 

ustawy Pzp.  

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do repre-

zentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu           

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy, o których mowa, ponoszą solidarną odpowiedzialność 

za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 

zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulują-

cej współpracę tych wykonawców. 
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ROZDZIAŁ VI — PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje przesłanki wykluczenia obligatoryjne oraz fakulta-

tywne na podstawie ustawy Pzp. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że nie podlega wykluczeniu 

z postępowania: 

1) na podstawie art.24 ust.1:  

 pkt 13 a-c),  

 pkt 14,  jeśli osoba o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione 

w art.24 ust.1 pkt 13 a-c), 

 pkt. 16-23). 

2) na podstawie art.24 ust.5 pkt 1) ustawy Pzp. 

2. W celu potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu z postępowania, wykonawca jest zobowiązany zło-

żyć wraz z ofertą aktualne oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w formie Jed-

nolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwanego dalej JEDZ) w postaci elektronicznej opa-

trzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

3. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmio-

tów, zamawiający – z zastrzeżeniem art. 24aa ustawy Pzp – zbada czy nie zachodzą wobec innych 

podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w rozdziale VI SIWZ ust.1. 

4. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej infor-

macji z otwarcia ofert, o której mowa art. 86 ust. 5  przekazuje zamawiającemu oświadczenie, o któ-

rym mowa w art. 24 ust.11 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,          

o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23) wobec wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postę-

powania o udzielenie zamówienia.  

Zamawiający załącza do SIWZ wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej  Załącznik Nr 7.            

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświad-

czeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowa-

dzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy należąc do tej 

samej grupy kapitałowej  złożyli odrębne oferty, chyba, że wykażą, że istniejące miedzy nimi powiąza-

nia nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 

24 ust.1 pkt 23. 

5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust.1 pkt.13 a-c), pkt 14,  jeśli osoba o której 

mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art.24 ust.1 pkt 13 a-c) oraz 

pkt.16-20 oraz ust.5 pkt.1 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki 

są wystarczające do wykazania rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrzą-

dzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 

krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z or-

ganami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych lub kadrowych, 

które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Art. 24 ust. 8 ustawy Pzp nie stosuje się, jeżeli wobec 

wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubie-

gania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania te-

go zakazu. 
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ROZDZIAŁ VII — WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia: 

CZĘŚĆ I — DOKUMENTY SKŁADANE wraz z OFERTĄ: 

1. Wykaz dokumentów: 

1) formularz ofertowy   sporządzony wg wzoru Załącznik Nr 1; 

2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zwany dalej JEDZ) – wstępnie wypełniony przez za-

mawiającego JEDZ składany elektronicznie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

 Załącznik Nr 2;  

3) oświadczenie o ilości zagospodarowanych odpadów zgodnie z posiadaną decyzją  sporządzony 

wg wzoru Załącznik Nr 3; 

4) oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych           

w art. 14 RODO  sporządzony wg wzoru Załącznik Nr 4.  

CZĘŚĆ II — DOKUMENTY SKŁADANE na ŻĄDANIE Zamawiającego: 

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, na postawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwie wyko-

nawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym 

niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów: 

1) potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz 

2) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

2. Wykaz dokumentów potwierdzających wykazanie braku podstaw wykluczenia z postępowania  

o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt.13 a-c), 

pkt 14, jeśli osoba o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione  

w art.24 ust.1 pkt 13 a-c) oraz pkt.16-23 oraz ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp składane na żądanie zamawia-

jącego: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 a-c), pkt 14 

jeśli osoba o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art.24 

ust.1 pkt 13 a-c) oraz pkt 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert, 

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeże-

li odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy,  

3) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego za-

kazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

3. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowa-
niu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: 

a) wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarują-

cych odpadami, o którym mowa w ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 701 z późn. zm.) w zakresie transportu odpadów o kodzie 19 08 01 i 19 08 02; 

b) decyzja zezwalająca na prowadzenie przetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania) odpadów o 

kodach 19 08 01 i 19 08 02 zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (t.j. Dz. U. z 

2019 r., poz. 701 z późn. zm.) w ilości zapewniającej realizację przedmiotu zamówienia; 

4. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowa-

niu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
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a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w za-

kresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną okre-

śloną przez zamawiającego. 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentu, o którym mowa wyżej (ust. 

3), może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez 

zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 

UWAGA  

Wybrany Wykonawca w terminie 7 dni po podpisaniu umowy zobowiązany jest do dostarczenia 

Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu odpowiedzialności cywilnej z ty-

tułu prowadzonej działalności gospodarczej rozszerzonej o odpowiedzialność cywilno – kontraktową 

oraz za szkody wyrządzone w środowisku ważnej na okres wykonywania kontraktu  i o wartości co 

najmniej wysokości kontraktu. 

5. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w  postępowa-

niu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych również wykonywanych, w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmio-

tów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te 

usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź in-

ne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku 

świadczeń ciągłych są wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, w przypadku 

świadczeń ciągłych  nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należy-

te wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert  sporządzony wg wzoru - Załącznik Nr 5; 

b) oświadczenie wykonawcy, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, a w szczególności 

oznakowanymi w sposób czytelny kontenerami/pojemnikami, które muszą być szczelne  

i wyposażone w system odwodnienia zakończony zaworem kulowym oraz że dysponuje środkami 

transportu przystosowanymi do współpracy z systemem kontenerowym  — treść oświadczenia za-

warta jest w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1);  

c) oświadczenie wykonawcy o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli zdolności technicznych tj. 

miejsca  i sposobu realizacji; 

6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa  w Rozdziale VII CZĘŚĆ  II ust.2: 

a) pkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny 

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 ustawy 

Pzp; 

b) pkt 2) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, 

opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z 

właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
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6. Dokument, o których mowa w ust. 5 lit. a) - powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 5 lit. b) - powinien być wy-

stawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 

ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje 

się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 

złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wyko-

nawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 5 stosuje się. 

8. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów do-

kumentów wymienionych w Rozdziale VII CZĘŚCI II ust. 2. 

9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miej-

sce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie nie-

zbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  

10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamó-

wienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają wa-

runki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów.  

 

ROZDZIAŁ VIII — INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WY-

KONAWCAMI 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami  

w szczególności składanie ofert oraz oświadczenia składanego na formularzu JEDZ odbywa się obliga-

toryjnie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  

o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Obowiązek obligatoryjnej komunikacji elektronicznej dotyczy 

postepowania o udzielenie zamówienia. 

2. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej, zwa-

nej dalej  „platformą” pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_olsztyn 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: Luiza Włodkowska, tel. 89 5327904, 

adres e-mail: laganowskal@pwik.olsztyn.pl. 

3. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiado-

mienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej tj. w postaci elektronicznej, opatrzo-

nej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy i formularza „Wyślij wiado-

mość” znajdującego się na stronie postępowania.  

4. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę 

ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość”, po których 

pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. 

5. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem 

platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania  

i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, 

której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazy-

wana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy do konkretnego wykonawcy. 

mailto:laganowskal@pwik.olsztyn.pl
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6. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia  

i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320), określa niezbędne 

wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej, tj.: 

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 

GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, 

Linux, lub ich nowsze wersje; 

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 

10 0.; 

d) włączona obsługa JavaScript, 

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 

f) platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8; 

g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas 

(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego 

Instytutu Miar. 

7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym na 

stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce 

„Regulamin" oraz uznaje go za wiążący. 

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy dotyczące w szczególności logowania, 

składania wniosków o wyjaśnienie treści siwz, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w 

niniejszym postępowaniu przy użyciu pplatformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" 

na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  

9. W przypadku przekazania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 

kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektro-

nicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich 

elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych przez in-

nego wykonawcę wspólnie ubiegającego się  lub przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 

wykonawca polega lub przez podwykonawcę. Zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego z kompre-

sowanych plików. 

10. Format danych (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Kra-

jowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 

w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych) zalecany 

przez zamawiającego: 

 dla oferty, JEDZ, wszystkich pozostałych dokumentów elektronicznych i elektronicznych kopii 

dokumentów - zamawiający preferuje następujące formaty przesyłanych danych: .pdf, .doc, 

.docx, wykonawca może przygotować ofertę również w dowolnym formacie określonym w 

katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia, z tym, że format .pdf 

– zapewnia największą integralność danych w pliku. 

 do elektronicznego podpisywania dokumentów elektronicznych – PAdES – podpis elektronicz-

ny dokumentów w formacie PDF, XAdES – podpis elektroniczny dokumentów w formacie XML; 

pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES i wów-

czas plik z podpisem należy przekazać łącznie z dokumentem podpisywanym; podpis musi być 

poprawnie zweryfikowany, podpis jest ważny w okresie ważności certyfikatu;  

 do podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmów skrótu SHA2, zamiast SHA1; 

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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 do kompresji dokumentów elektronicznych: .zip, .7z, .gzip, .tar; 

 ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację 

podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających 

się na ofertę na format PDF i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.  

 

ROZDZIAŁ IX — WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI 

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w sposób opisany            

w ROZDZIALE VIII SIWZ ust.3 B. 

2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienia treści SIWZ wpłynął do 

zamawiającego nie później niż do końca dnia roboczego w dniu roboczym zamawiającego (poniedzia-

łek – piątek w godz. 6.45 – 14.45), w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym 

mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozosta-

wić wniosek bez rozpoznania.  

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 

5. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez wskazania źródła zapytania, zamieszcza na 

stronie swojej internetowej. 

6. Nie będą udzielane wyjaśnienia na pytania dotyczące SIWZ kierowane w formie ustnej lub telefonicz-

nej. 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem 

terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ zamawiający udostęp-

nia na stronie internetowej. Jeżeli zmiana dotyczy treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, 

zamawiający przekazuje informacje Urzędowi Publikacji UE zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Pzp.  

8. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wpro-

wadzenia zmian w ofertach wynikających ze zmiany treści SIWZ. Zamawiający zamieszcza na stronie 

internetowej informację o przedłużeniu terminu składania ofert. 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego. 

ROZDZIAŁ X — WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem osta-

tecznego terminu składania ofert w wysokości: 35 000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy zł). 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 

6 ustawy Pzp: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,             

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 

oraz z 2015r. poz.978 i 1240). 
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3. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp musi wynikać bezwarun-

kowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do za-

płaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji w sytuacjach, o których mowa w art. 46 

ust. 4a i 5  Pzp.  

4. W przypadku wadium wnoszonego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pu-

bliczne w innej formie niż pieniężna - Zamawiający wymaga, żeby w treści gwarancji: 

 byli wymienieni wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne,  

 lub żeby znalazło się sformułowanie, że gwarancja zabezpiecza ofertę podmiotów wspólnie ubie-

gających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

Gwarancje wadialne mogą być wystawione na jednego z członków konsorcjum, który został prawidło-

wo umocowany do działania na rzecz pozostałych konsorcjantów - pełnomocnika pozostałych człon-

ków konsorcjum. 

Wskazany w treści gwarancji wadialnej pełnomocnik odpowiada za wszystkie działania innych człon-

ków konsorcjum (odpowiedzialność solidarna zgodnie z art. 369 KC w związku z art. 14 i 139 ustawy 

Pzp), które mogą być powodem zaistnienia przesłanek do zatrzymania wadium. 

5. Z wniesionego wadium musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępo-

waniu o udzielenie zamówienia publicznego (bez względu na formę jego wniesienia określoną w art. 

45 ust. 6 Pzp) na zadanie pn.: 

SUKCESYWNY ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE SKRATEK I PIASKU z Miejskiej Oczyszczalni 

Ścieków ŁYNA w Olsztynie, 

znak postępowania PZP-372/ZGŚ – 20/19. 

6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  

Santander Bank Polska S.A. Oddział Olsztyn nr 44 1090 2590 0000 0001 3191 4549 

7. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy zamawiającego 

uważa się wadium, które w oznaczonym terminie (przed upływem ostatecznego terminu składania 

ofert) znajdzie się na koncie zamawiającego. 

8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

9. Wniesienie wadium w formach innych niż w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli dostarczenie go do 

siedziby zamawiającego w Olsztynie ul. Oficerska 16a – sekretariat, nastąpi przed upływem osta-

tecznego terminu składania ofert. 

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacjach, o których mowa art. 46 ust. 4a i 5 

ustawy Pzp, jeżeli wykonawca: 

1) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a z przyczyn leżących po jego 

stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w 

art. 25 ust.1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody 

na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wy-

brania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

2) którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego 

na warunkach określonych w ofercie lub  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wy-

konania umowy lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 
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11. Zamawiający zwraca wadium, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, wszystkim wykonawcom nie-

zwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wyko-

nawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a.  

12. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

ROZDZIAŁ XI — TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni od ostatecznego upływu terminu 

składania ofert 

ROZDZIAŁ XII — OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Oferta powinna 

zawierać wszystkie wymagane w Rozdziale VII Części I SIWZ oświadczenia i dokumenty, bez doko-

nywania w ich treści jakichkolwiek zmian ze strony wykonawcy.  

2. Oferta powinna być: 

a) sporządzona w języku polskim na podstawie załączników wymienionych w Rozdziale VII Części I 

SIWZ, dokumenty złożone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, za-

leca się ponumerowanie stron ofert; 

b) złożona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej zgodnie z art. 781 kc, czyli z zachowa-

niem postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx i podpisana kwalifikowanym pod-

pisem elektronicznym; 

c) złożona  w oryginale, zamawiający dopuszcza możliwość złożenia skanu oferty opatrzonego kwali-

fikowanym podpisem elektronicznym. 

Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ust. 2 ustawy o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z 

wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z 

nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, 

albo przez podwykonawcę.  

Zatem poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicz-

nym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem nastę-

puje w formie elektronicznej poprzez podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez oso-

bę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

3. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę, zgodnie z Rozdziałem VII Część I: 

1) wypełniony formularz ofertowy  - sporządzony wg wzoru - Załącznik Nr 1, 

2) JEDZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wy-

kluczenia, które należy zgodnie z instrukcją zawarta w rozdziale XII ust.6, 

3) pełnomocnictwo -  w przypadku ustanowienia przez wykonawcę pełnomocnika, z treści pełnomoc-

nictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty: 

a) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców - podpi-

sane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, 

b)  w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - zobowiązanie tych 

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

nia. 
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4) oświadczenie o ilości zagospodarowanych odpadów zgodnie z posiadaną decyzją  sporządzony 

wg wzoru Załącznik Nr 3; 

5) oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych           

w art. 14 RODO  sporządzony wg wzoru Załącznik Nr 4, 

4) dokument potwierdzający wpłacenie wadium w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej 

(obligatoryjnie). 

5) tajemnica przedsiębiorstwa. 

4. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII Część II (DOKUMENTY na ŻĄDANIE) 

dotyczące: 

 wykonawcy, 

 innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określo-

nych w art.22a ustawy Pzp, 

 podwykonawców 

 składane są w oryginale.  

Zamawiający dopuszcza sporządzenie i przekazanie elektronicznej kopii dokumentów (jeżeli wyko-

nawca nie posiada dokumentu w oryginale w formie dokumentu elektronicznego), o których mowa w 

Rozdziale VII Część II, poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z ory-

ginałem dokonuje odpowiednio: 

 wykonawca, 

 podmiot, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, 

 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

 podwykonawca 

w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

5. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębior-

stwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później 

niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udo-

stępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajem-

nicę przedsiębiorstwa. 

Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części 

oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

6. Do oferty należy dołączyć JEDZ w formie elektronicznej:  

JEDZ sporządza się zgodnie ze wzorem standardowego formularza, określonym w rozporządzeniu 

wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) nr 2016/7 z 05.01.2016 r. (DZ.U. UE L z 06.01.2016 r.): 

1) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. W tym celu może korzystać z uru-

chomionego serwisu Urzędu Zamówień Publicznych, dostępnego pod adresem: 

http://espd.uzp.gov.pl/, który umożliwia m.in. wypełnienie formularza utworzonego przez zamawia-

jącego; 

2) Sposób korzystania z serwisu UZP co do zasady jest podobny do serwisu eESPD dostępnego je-

dynie do kwietnia 2019r. na stronie Komisji Europejskiej; 

3) Wstępnie wypełniony przez zamawiającego JEDZ jest dostępny pod adresem: 

http://espd.uzp.gov.pl/  

Używając powyższy link należy: 

 wybrać „język polski” 

 zaznaczyć „jestem wykonawcą” 

http://espd.uzp.gov.pl/
http://espd.uzp.gov.pl/
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 zaimportować dokument wczytując załączony przez zamawiającego plik w formacie .xml o 

nazwie „espd-request_ skratki_piasek.xml”, 

 wypełnić dostępne pozycje. 

4) Po wypełnieniu formularza wykonawca ma możliwość jego wydrukowania lub wyeksportowania w 

formacie .xml. Wygenerowany plik w formacie .xml powinien być zapisany na dysku lokalnym; 

5) Tak przygotowany formularz JEDZ, po jego podpisaniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

należy wraz z ofertą przekazać zamawiającemu.  

6. JEDZ musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

i musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do 

reprezentowania wykonawcy, o czym mowa w art. 25a ustawy Pzp. 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na 

ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ tych podmiotów, w postaci elek-

tronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, każdy z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie, składa JEDZ w postaci elektronicznej opatrzony kwalifi-

kowanym podpisem elektronicznym. 

3) Wykonawca może wykorzystać w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym do-

kumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

7. Wykonawca, za pośrednictwem platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub 

wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji 

zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  

 

ROZDZIAŁ XIII — MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT 

1. Termin składania ofert: 12.11.2019r., o godzinie 10.00.  

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.11.2019r., o godzinie 11.30 za pośrednictwem platformy zakupowej 

w siedzibie zamawiającego w Dziale Przetargów, ul. Oficerska 16a, Budynek administracyjny E –  

pokój Nr 6. 

3. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_olsztyn  

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

5. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników 

należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

6. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym.  

W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy wykonawca powinien złożyć podpis bezpo-

średnio na dokumencie przesłanym za pośrednictwem platformy. Złożenie podpisu na platformie na 

etapie podsumowania ma charakter nieobowiązkowy, jednak pozwala zweryfikować ważność podpi-

su przed złożeniem oferty. 

7. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na platformie w drugim kroku składa-

nia oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została 

zaszyfrowana i złożona. 

8. Szczegółowa instrukcja dla wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie interne-

towej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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9. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Informację  z otwar-

cia ofert zamawiający udostępni na platformie zakupowej w sekcji „Komunikaty” na stronie niniejsze-

go postępowania zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofer-

tach. 

ROZDZIAŁ XIV — OPIS SPOSÓBU OBLICZANIA CENY 

1. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku     i 

obejmować wykonanie zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.  

2. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę brutto wraz ze stawkę VAT naliczoną, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

3. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego za-

mawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz-

wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej  

w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

4. W celu wykonywania bieżących rozliczeń ustala się cenę jednostkowa za 1 Mg odpadu, która obej-

muje wszystkie koszty związane z gospodarowaniem odpadami i jest stała przez cały okres trwania 

umowy. 

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia mię-

dzy wykonawcą, a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawiania w treści oferty oczywistych omyłek pisarskich,  

rachunkowych i innych omyłek, zgodnie z art. 87 ust.2 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym 

wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

ROZDZIAŁ XV —  OPIS KRYTERIÓW  

1. Postępowanie prowadzone będzie w procedurze odwróconej na podstawie art. 24aa ustawy Pzp. 

Zamawiający najpierw dokona oceny przedmiotowej wszystkich ofert oraz wyłoni ofertę najwyżej oce-

nioną na podstawie kryteriów oceny ofert.  

Następnie zamawiający dokona oceny podmiotowej wykonawcy, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza (najwyższa pozycja w rankingu), tj. czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia wa-

runki udziału w postępowaniu. 

2. Oceniane będą wyłącznie oferty nieodrzucone, zgodnie z kryteriami opisanymi niżej.  

3. Kryteria oceny ofert: 

1) CENA ─ waga 50%  

Punktacja (w zakresie 0 -50) będzie wyliczona wg poniższego wzoru:  

C skratki/piasek = [C n skratki/piasek : C of skratki/piasek] x 100 pkt x 50% 

gdzie: 

C skratki/piasek - ilość punktów, które otrzymała dana oferta skratki/piasek 

C n skratki/piasek - cena brutto oferty najniższej spośród wszystkich ofert skratki/piasek 

C of skratki/piasek - cena brutto badanej oferty skratki/piasek  
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2) SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA ─ waga 50% 

Punktacja (w zakresie 0 -50) będzie wyliczona wg poniższego wzoru, w zależności od procesu za-

gospodarowania wykonawca może uzyskać 50 punktów lub 10 punktów, wykonawca może zaofero-

wać każdy z poniższych sposobów odzysku lub unieszkodliwiania, ale może wybrać tez jeden lub 

dwa dla całości, w przypadku niezaoferowania jednej z metod zamawiający przyzna za tą metodę  

0 pkt, a za pozostałe j.n.: 

A - dla procesu odzysku R3 - 50 pkt 

B - dla procesu odzysku R5 - 50 pkt 

C - dla procesu odzysku D8 – 50 pkt 

D - dla procesu odzysku D10 - 10 pkt 

P oferty skratki =  [(50 x A / 1500) + (50 x B / 1500) +  (50 x C / 1500) + (10 x D / 1500)] 

 

gdzie: 

Poferty skratki – ilość punktów, które otrzymała dana oferta na zagospodarowanie skratek 

A – ilość skratek określona w Mg, które zostaną zagospodarowane zgodnie z procesem odzysku R3 Re-

cykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym 

kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania), zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ 

B – ilość skratek określona w Mg, które zostaną zagospodarowane zgodnie z procesem odzysku R5 Re-

cykling lub odzysk materiałów nieorganicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ 

C – ilość skratek określona w Mg, które zostaną zagospodarowane zgodnie z procesem unieszkodliwia-

nia D8 - Obróbka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji z załącznikiem nr 1 do SIWZ, w wyniku 

której powstają ostateczne związki lub mieszanki, które są unieszkodliwiane za pomocą któregokol-

wiek spośród procesów wymienionych w poz. D 1 – D 12 

D – ilość skratek określona w Mg, które zostaną zagospodarowane zgodnie z procesem unieszkodliwia-

nia D10 Przekształcanie termiczne na lądzie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ 

       

P oferty piasek =  [(50 x A / 3000) + (50 x B / 3000) + (50 x C / 3000) + (10 x D / 3000)] 

 

gdzie: 

 

Poferty piasek – ilość punktów, które otrzymała dana oferta na zagospodarowanie piasku 

A – ilość piasku określona w Mg, które zostaną zagospodarowane zgodnie z procesem odzysku R3 Re-

cykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym 

kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania), zgodnie z  załącznikiem nr 3 do SIWZ. 

B – ilość piasku określona w Mg, które zostaną zagospodarowane zgodnie z procesem odzysku R5 Re-

cykling lub odzysk materiałów nieorganicznych, z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 

C – Ilość piasku określona w Mg, które zostaną zagospodarowane zgodnie z procesem unieszkodliwiania 

D8 - Obróbka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji z załącznikiem nr 1 do SIWZ, w wyniku 

której powstają ostateczne związki lub mieszanki, które są unieszkodliwiane za pomocą któregokol-

wiek spośród procesów wymienionych w poz. D 1 – D 12. 

D – Ilość piasku określona w Mg, które zostaną zagospodarowane zgodnie z procesem unieszkodliwiania 

D10 Przekształcanie termiczne na lądzie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 
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4. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w niniej-

szej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyska najwyższa liczbę punktów  w wymaga-

nych kryteriach. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 100. Ostateczna punktacja 

obliczona zostanie według poniższego wzoru: 

W = (C skratki + Poferty skratki) + (C piasek + Poferty piasek) 

ROZDZIAŁ XVI — INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  
 

1. Zamawiający, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Pzp, informuje niezwłocznie wszystkich wykonaw-

ców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy złożyli oferty, punktacji przyznanej ofer-

tom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji; 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni; 

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone; 

4) unieważnieniu postępowania. 

2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa wyżej w ust. 1 pkt 1) i 4), na swojej stronie inter-

netowej - art. 92 ust. 2 ustawy Pzp. 

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia  

umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może 

zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, 

który złożył ofertę najwyżej ocenianą spośród pozostałych (art.24 aa ust.2 ustawy Pzp). 

4. W terminie 7 dni po podpisaniu umowy - wybrany w niniejszym postępowaniu wykonawca zobo-

wiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczenia lub innego dokumentu od-

powiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, rozszerzonej o odpowie-

dzialność cywilno – kontraktową oraz za szkody wyrządzone w środowisku, ważnej na okres wykony-

wania kontraktu i o wartości co najmniej wysokości kontraktu.  

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ważnej umowy ubezpieczenia OC oraz nie zmniej-

szania wysokości sumy gwarancyjnej i zakresu ubezpieczenia (zakresu ochrony ubezpieczeniowej) 

przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

5. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, za-

mawiający żąda przed zawarciem umowy przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wyko-

nawców (art. 23 ust. 4 ustawy Pzp).  

ROZDZIAŁ XVII — WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY   

1. Wybrany wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni po podpisaniu umowy do wniesienia na 

rzecz zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  5% ceny całkowitej 

podanej w ofercie (cena brutto). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, może być wnoszone wg wyboru wykonawcy w jednej 

lub kilku formach, zgodnie z treścią art.148 ust. 1 ustawy Pzp. 

3. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art.148 ust. 1 pkt 2-5 ustawy Pzp musi wynikać bez-

warunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do 

zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty stanowiącej 5 % ceny brutto podanej w ofercie, z tytułu niewy-

konania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez wykonawcę. 
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Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu musi wyni-

kać, że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy zawartej w wyniku wyboru oferty w po-

stępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:  

SUKCESYWNY ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE SKRATEK I PIASKU z Miejskiej Oczyszczalni 

Ścieków ŁYNA w Olsztynie, znak postępowania PZP-372/ZGŚ – 20/19. 

4. W przypadku ubiegania się o zamówienie przez grupę wykonawców - zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy, w innej formie niż pieniężna, zamawiający wymaga, żeby w treści zabezpieczenia: 

 byli wymienieni wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne,  

 lub żeby znalazło się sformułowanie, że gwarancja zabezpiecza ofertę podmiotów wspólnie ubie-

gających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

Gwarancje wadialne mogą być wystawione na jednego z członków konsorcjum, który został prawidło-

wo umocowany do działania na rzecz pozostałych konsorcjantów - pełnomocnika pozostałych człon-

ków konsorcjum. 

Wskazany w treści gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy pełnomocnik odpowiada 

za wszystkie działania innych członków konsorcjum - odpowiedzialność solidarna (za wykonanie i 

wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy), zgodnie z art. 369 KC w związku z art. 14 

ust. 1, art. 23 ust. 1 i art. 141 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia: 

 w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredyto-

wej, 

 przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub 

jednostkę samorządu terytorialnego, 

 przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie re-

jestrowym i rejestrze zastawów. 

6. Zwrot zabezpieczenia przez zamawiającego, nastąpi w terminie 30 dni od dnia odbioru przedmiotu 

umowy, zgodnie z treścią art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

ROZDZIAŁ XVIII — ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA W TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 

1. Zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ. 

2. Do treści umowy wprowadzone zostaną również istotne zobowiązania przetargowe wybranego wyko-

nawcy zawarte w złożonej ofercie mające wpływ na ocenę oferty. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z § 6 ust.2 wzoru umowy. 

4. Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamówienia publiczne-

go na warunkach określonych we wzorze umowy. 

ROZDZIAŁ XIX — POWIERZENIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom.  

2. W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom, wykonawca  

zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom.  

3. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy, wykonawca przed podpisaniem umowy 

przedstawi do akceptacji zamawiającego podwykonawcę wraz z dokumentami potwierdzającymi jego 

doświadczenie w zakresie powierzonej części zamówienia. 
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4. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia zamawiający żąda, aby wykonawca, o ile są już 

znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontak-

tu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane.  

Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 

mowa w zdaniu wyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, 

na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 

części zamówienia podwykonawcy. 

7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzial-

ności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

ROZDZIAŁ XX — DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej 

spośród ofert uznanych za ważne.  

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty związane ze 

sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi wykonawca niezależnie od wyniku postępowania. 

3. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp. 

4. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art.134 ust. 6 pkt 3) ustawy Pzp. 

5. Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przy-

padkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i 

oceny ofert, zamawiający udostępnia oferty w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak 

niż w dniu przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo w dniu przekazania infor-

macji o unieważnieniu postępowania. 

6. Przywołane w SIWZ Załączniki stanowią jej integralną część 

7. Zamawiający wypełnia obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO poprzez dołączenia do 

SIWZ załącznika Nr 8 – klauzula informacyjna.  

Zamawiający informuje, że również wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci będzie musiał pod-

czas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby konkretnego postępowania o udzielenie zamówie-

nia wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których 

dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał. 

ROZDZIAŁ XXI — ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał inte-

res w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy Pzp.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków za-

mówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5. usta-

wy Pzp.  



 

 

DRUK ZSZ D.21A/07.18  

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PZP-372/RGŚ– 20/19 

 

 

   

 

25-47 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający 

jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

4. Zasady postępowania wykonawcy i zamawiającego dotyczące środków ochrony prawnej w postępo-

waniu określono w Dziale VI - Środki ochrony prawnej w art. 180 ÷ art. 198 ustawy Pzp. 

 

ROZDZIAŁ XXI – ZAŁĄCZNIKI do SIWZ 

wg wykazu:  

L.p. Wyszczególnienie 

1.  Przykładowy kwit wagowy 

2.  Załącznik Nr 1   Formularz ofertowy 

3.  Załącznik Nr 2   JEDZ 

4.  Załącznik Nr 3   oświadczenie o ilości zagospodarowanych odpadów zgodnie z posiadaną decyzją 

5.  Załącznik Nr 4  OŚWIADCZENIE dot. obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 14 RODO 

6.  Załącznik Nr 5   Wykaz usług 

7.  Załącznik Nr 6   Wzór umowy 

8.  Załącznik Nr 7   OŚWIADCZENIE o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (art. 24 ust. 1 pkt 23)  

9.  Załącznik Nr 8  INFORMACJA wynikająca z art. 13 RODO 
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Załącznik Nr 1 
nazwa i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę: 

…………………………………………………………………………………. 

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

…………………………………………………………………………………. 

NIP— ........................................... , REGON .......................................... 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

złożony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zadanie pn.: SUKCE-

SYWNY ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE SKRATEK I PIASKU z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków 

ŁYNA w Olsztynie, znak postępowania PZP-372/ZGŚ – 20/19, 

OŚWIADCZAMY, że: 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zmówienia za niżej wymienione wynagrodzenie: 

cena zamówienia (brutto) wynosi: .......................... zł (słownie ……..….………………..……………… 

................................................................................................................................................................)  

w tym cena netto .............................. zł (słownie: .................................................................................. 

...................... …............................................................................................................ ........................) 

podatek VAT(…..%)   

W trakcie realizacji umowy, podstawą do bieżących rozliczeń będzie cena jednostkowa usługi, która 

wynosi: 

1) cena jednostkowa za odbiór, transport i przetworzenie skratek wynosi:  .................... zł/ Mg netto 

+ należny podatek VAT (….%). 

2) cena jednostkowa za odbiór, transport i przetworzenie zawartości piaskowników wynosi:  

.................... zł/ Mg netto + należny podatek VAT (….%). 

2. Cena ofertowa określona w pkt. 1 zawiera wszystkie koszty związane z gospodarowaniem odpadami i 

jest stała przez cały okres trwania umowy. 

3. Oświadczam, że jestem podatnikiem VAT, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT * (niepotrzebne skre-

ślić): 

o    zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny, 

o    zarejestrowanym jako podatnik VAT zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9.   

4. Oświadczam, że dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji ni-

niejszego zamówienia, a w szczególności oznakowanymi w sposób czytelny kontenera-

mi/pojemnikami, które muszą być szczelne i wyposażone w system odwodnienia zakończony zawo-

rem kulowym oraz że dysponujemy środkami transportu przystosowanymi do współpracy z systemem 

kontenerowym. 



 

 

DRUK ZSZ D.21A/07.18  

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PZP-372/RGŚ– 20/19 

 

 

   

 

27-47 

5. Czas realizacji zamówienia …………..…. miesiące od daty zawarcia umowy. 

6. Akceptujmy 30-dniowy termin płatności, liczony od daty otrzymania faktury VAT. 

7. Uważamy się za związanych niniejsza ofertą przez 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

8. Nie zamierzam / Zamierzam* (niepotrzebne skreślić) powierzyć podwykonawcom wykonanie następu-

jących części zamówienia:    

L.p. Część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom 

1.   

2.   

3.   

4.   

9. Za realizację zamówienia odpowiedzialny jest p. …………………….…………………………….….… 

tel. ………………………… 

10. Korespondencja związana z niniejszym postępowaniem będzie odbierana przez nas w sposób poda-

ny niżej (do wyboru przez wykonawcę): 

do kontaktów upoważniona/y jest …………………………………………………………………………. 
 

tel. ……………………………………………..  e-mail ……………………………………………..    
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Załącznik Nr 3 

nazwa i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę: 

…………………………………………………………………………………. 

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

…………………………………………………………………………………. 

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

OŚWIADCZENIE O ILOŚCI ZAGOSPODAROWANYCH ODPADÓW ZGODNIE  
Z POSIADANĄ DECYZJĄ 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: SUKCESYWNY ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE SKRATEK I PIASKU z Miejskiej 

Oczyszczalni Ścieków ŁYNA w Olsztynie, znak postępowania PZP-372/ZGŚ – 20/19. 

1. Oświadczam, że odpady zostaną zagospodarowane zgodnie z posiadanymi decyzjami wg poniższego zestawienia: 
 

 

Lp. Nr 
procesu 

Metoda zagospodarowania / 
proces (R3, R5, D8, D10) 

Posiadana przez Wykonawcę decyzja na przetwarzanie, 
[podać nr i datę decyzji] 

Ilość odpadów, które zostaną 
zagospodarowane zgodnie z daną metodą 
[Mg] 

1) 2) 3) 4)  5)  

PIASEK 

1     

2     

3     
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SKRATKI 

1     

2     

3     

2. Oświadczam, że w ramach limitów określonych w decyzji oraz biorąc pod uwagę już realizowane umowy na zagospodarowanie podpisane przez nas z innymi 

podmiotami, możemy przyjąć od Zamawiającego w ciągu obowiązywania umowy ilości odpadów wykazane w pkt.1.  

3. Jednocześnie oświadczam, że rezerwujemy zasoby wynikające z decyzji celem realizacji umowy dla każdej stosowanej przez nas metody. 
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Załącznik Nr 4  
 
nazwa i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę: 

…………………………………………………………………………………. 

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

…………………………………………………………………………………. 

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

 

 
 

OŚWIADCZENIE 

o spełnieniu obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 (RODO) rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi-

zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

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

119 z 04.05.2016, str. 1)  

 

OŚWIADCZAM, że ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: 

SUKCESYWNY ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE SKRATEK I PIASKU z Miejskiej Oczyszczalni Ście-

ków ŁYNA w Olsztynie, znak postępowania PZP-372/ZGŚ – 20/19, 

wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od 

których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem  i  zawarłem w ofercie, w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu  
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Załącznik Nr 5  
 

nazwa i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę: 

…………………………………………………………………………………. 

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

…………………………………………………………………………………. 

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

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: SUKCESYWNY ODBIÓR I ZA-

GOSPODAROWANIE SKRATEK I PIASKU z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków ŁYNA w Olsztynie, znak 

postępowania PZP-372/ZGŚ – 20/19. 

OŚWIADCZAM, że w ciągu ostatnich 3 lat wykonałem usługi wymienione poniżej: 

 

Lp. 
Przedmiot wykonanej usługi 
(zakres rzeczowy - ilość Mg) 

Wartość wykona-
nych zamówień 

netto 

Data i miejsce wykonania usługi 
oraz podmioty, na rzecz których 

zostały one wykonane * 

1.     

2.     

3.     

4.     

 
*Należy podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres odbiorcy  

Do wykazu dołączam dowody dotyczące wykonanych usług potwierdzające, czy usługi zostały wykona-
ne należycie. 
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Załącznik Nr 6 
(Wzór) 

UMOWA  NR 2019/…../ PZP-373/ RGŚ – 20 / 2019 

USŁUGA 

 

zawarta w dniu  .................................  w Olsztynie, pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów 

 i Kanalizacji Sp. z o.o. 10-218 Olsztyn, ul. Oficerska 16a, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsz-

tynie VIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000126352, kapitał zakładowy: 156 079 500 zł; NIP: 739-040-33-

23; Regon: 510620050; posiadającym certyfikat systemu zarządzania jakością (PN-EN ISO 9001:2009), 

bezpieczeństwa i higieny pracy (PN-N 18001:2004) oraz ochrony środowiska (PN- EN ISO 14001:2015), 

w którego imieniu działa: 

………………………….……………………… 

zwanym dalej Zamawiającym 

a ………………………………………………….. zarejestrowanym w ………………………………….,  

KRS: ………………..; NIP: ………………….; Regon: ………………., w którego imieniu występuje: 

………………………….……………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu przeprowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego, zgodnie z Ustawą z dn. 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych 

zawarta została umowa o następującej treści:  

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na załadunku, wywozie  

i zagospodarowaniu odpadów typu skratki [kod 19 08 01] i zawartości piaskowników [kod 19 08 02] 

(zwany dalej piaskiem) /piasek i skratki zwane są dalej łącznie odpadami/  

z Oczyszczalni Ścieków Łyna w Olsztynie ul. Leśna 9. 

2. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ), w oparciu, o którą zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie 

zamówienia w wyniku, którego została wybrana Oferta Wykonawcy i została zawarta niniejsza 

Umowa. SIWZ stanowi integralną część niniejszej Umowy. 

3. Ilość odpadów przeznaczona do załadunku, wywozu i zagospodarowania w okresie trwania umowy tj. 

24 miesiące wynosi: 

a) 1500 ton skratek [kod 19 08 01], 

b) 3000 ton piasku /zawartości piaskowników/  [kod 19 08 02]. 

4. Wywóz odpadów będzie realizowany sukcesywnie, w zależności od bieżącej sytuacji i potrzeb 

Zamawiającego, zgodnie z warunkami opisanymi w SIWZ. 

5. Rzeczywista ilość odpadów, która zostanie  zagospodarowana przez Wykonawcę będzie wynikała z 

faktycznej ilości wywiezionego przez Wykonawcę odpadu, potwierdzonej raportami wagowymi, 

rejestrem (tabelaryczne zestawienie z podaniem daty wywozu, masy i lokalizacji z której dokonano 

wywozu) oraz Kartami Przekazania, w okresie trwania Umowy określonym w § 4 ust. 1.  

6. Wykonawca jest podmiotem odpowiedzialnym za Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z 

poniższymi aktami prawnymi: 

- Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 27.04.2001r Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2019 poz. 1396 z późn. zm.), 

-  Ustawa o transporcie drogowym z dnia 06.09.2001 r. (Dz. U. 2019 poz. 58),  

-  Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2018 poz. 1990), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2019 poz.819), 
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- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. 2019 poz. 1742) 

-     Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (t.j. Dz.U. 1993 Nr 96 poz. 438) 

 

§ 2 

Oświadczenia Wykonawcy 

Wykonawca oświadcza, że: 

a) posiada decyzję zezwalającą na prowadzenie przetwarzania (odzysku  lub unieszkodliwiania) 

odpadów o kodach 19 08 01 i 19 08 02 zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012r. o odpadach, w 

ilościach wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ możliwych do przetworzenia w okresie roku 

kalendarzowego; 

b) posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i 

gospodarujących odpadami, zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt. 5 lit. b ustawy z dnia 14.12.2012r. o 

odpadach w zakresie transportu odpadów o kodach 19 08 01 i 19 08 02. 

c) będzie zagospodarowywał odpady zgodnie z przedstawionym w swojej Ofercie sposobem, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w tym w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 

14.12.2012r. o odpadach oraz ustawą z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska; 

d) będzie transportował odpady o kodach 19 08 01 i 19 08 02 zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

e) naprawi wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego, jakie zaistnieją w związku z realizacją 

Umowy; 

f) osoby przez niego zatrudnione lub za pomocą których realizować będzie Umowę posługiwać się 

będą językiem polskim w stopniu komunikatywnym. 

 

§ 3 

Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się zagospodarować odpady zgodnie z przedstawionym w Ofercie 

sposobem zagospodarowania odpadów, zachowując następujące warunki: 

 wywóz odpadów będzie realizowany w zależności od bieżącej sytuacji i potrzeb Zamawiającego,  

 Wykonawca zapewnia środki transportu, których gabaryty umożliwią wjazd do obiektów i 

pomieszczeń, w których odpady są gromadzone,  

 Wykonawca zapewnia odbiór odpadów w systemie nie powodującym zakłóceń w reżimie 

technologicznym jednostek organizacyjnych Zamawiającego (obiektów), 

 Wykonawca samodzielnie i na własne ryzyko dokonuje wyboru rodzaju i gabarytów środków 

transportu do wywozu odpadów, przy uwzględnieniu uwarunkowań technicznych i terenowych 

miejsc załadunku, 

 odpady nie będą składowane na składowisku odpadów. 

2. Wykonawca zobowiązywany jest w okresie obowiązywania Umowy (tj. do momentu realizacji całości 

zamówienia będącego Przedmiotem Umowy) posiadać ważną decyzję zezwalającą na prowadzenie 

przetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania) odpadów o kodach 19 08 01 i 19 08 02 zgodnie z 

ustawą z dnia 14.12.2012r. o odpadach i przedstawiać ją Zamawiającemu na każde jego żądanie.  

3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie wpisu do rejestru (nr 

rejestrowy) podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, 

dokonanego zgodnie z Art. 50 ust. 1 pkt. 5 lit. b Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach. 

4. Brak spełnienia któregokolwiek z obowiązków wynikających z ust. 2-3 skutkuje naliczeniem kary 

umownej, określonej w § 8 ust. 1 lit. f. 

5. Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzonej działalności i następstw nieszczęśliwych wypadków, 

pracowników i osób trzecich spoczywa na Wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązuje jest zapewnić transport szczelny i zabezpieczony przed wypadaniem lub 

wywiewaniem odpadów oraz wypełniać wymagania dla transportu odpadów, w tym dla środków 
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transportu i sposobu transportowania, oraz oznakowania środków transportu określone w przepisach 

szczegółowych. 

7. Wykonawca zobowiązuje się: 

a. zapoznać przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy i przestrzegać zasad 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy obowiązujących na terenie będącym własnością 

Zamawiającego, a w szczególności wynikających z: 

-  rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków,  

- wewnętrznych przepisów BHP Zamawiającego. 

Potwierdzeniem realizacji powyższego zobowiązania będzie podpisanie przez Wykonawcę Za-

łącznika nr 3 do umowy, 

b. prowadzić odbiór i zagospodarowanie odpadów przy zachowaniu wymogów BHP wynikających z 

obowiązujących przepisów prawa, 

c. wyznaczyć i wskazać Zamawiającemu koordynatora ds. robót oraz specjalisty ds. BHP, który 

nadzorować będzie realizację postanowień lit. b) (wg Załącznika nr 4 do umowy). 

8. Wykonawca zobowiązuje się zachować porządek i czystość podczas wykonywania prac oraz 

szczelnie zamykać klapy kontenerów przed transportem. Naruszenia tych zobowiązań traktowane 

będzie przez Zamawiającego jako nienależyte wykonywanie przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy. 

9. Każdy pojazd Wykonawcy wywożący odpady musi zostać zaewidencjonowany przez upoważnionego 

pracownika Zamawiającego z zadeklarowaniem miejsca (adresu) dostarczenia odpadów, na 

zestawieniu, które podpisuje upoważniony pracownik Zamawiającego i kierowca Wykonawcy 

wywożący odpad. Wzór zestawienia stanowi Załącznik nr 5 do umowy. 

Osobą do bieżących kontaktów w sprawie realizacji wywozu odpadów: 

- po stronie Zamawiającego jest/są: 

a) Dyspozytor Oczyszczalni Ścieków tel. +48 533 375 031 

b) po stronie Wykonawcy jest: ……………………………………………………………… 

10. Zamawiającemu ma prawo do kontroli miejsca i sposobu realizacji Przedmiotu Umowy w okresie jej 

obowiązywania, a Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu dostęp do wszystkich 

miejsc związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. 

11. Wykonawca zobowiązuje się sukcesywnie dostarczać kwity wagowe ale najpóźniej do pierwszego 

dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym i potwierdzać  Kartami 

Przekazania odpadów ilości odebranych od Zamawiającego odpadów. 

12. Wykonawca jest podmiotem odpowiedzialnym za prawidłowe wykonanie usługi zagospodarowania 

odpadów (załadunek, transport, przetwarzanie) i przejmuje na siebie odpowiedzialność za 

gospodarowanie odpadami zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14.12.2012 r o odpadach oraz 

ustawy o transporcie drogowym z dnia 06.09.2001r., ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu 

drogowym, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 kwietnia 2018 zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 

wyposażenia i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 07.10.2016r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dla transportu odpadów pod rygorem zastosowania § 8 ust1 lit. i) oraz § 9 ust. 1 Umowy. 

13. Ważenie wszystkich samochodowych środków transportowych Wykonawcy wywożących odpady z 

terenu Oczyszczalni Ścieków będzie odbywało się na zalegalizowanej wadze Zamawiającego 

znajdującej się na terenie oczyszczalni na koszt Zamawiającego. Zamawiający przekaże Wykonawcy 

kopię legalizacji wagi. W przypadku awarii wagi Zamawiającego odpady ważone będą na innej 

legalizowanej wadze wskazanej przez Zamawiającego. 

14. Zmiana pracownika realizującego Przedmiot Umowy dokonywana jest przez Wykonawcę poprzez 

pisemne powiadomienie Zamawiającego o zmianie pracownika, na co najmniej 3 dni robocze przed 

dokonaniem takiej zmiany.  

15. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określa SIWZ, która stanowi integralną części niniejszej 

Umowy. 
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§ 4 

Termin 

1. Wykonawca realizować będzie Przedmiot Umowy od dnia podpisania Umowy przez okres 24 miesięcy 

lub do momentu ilościowego zrealizowania Przedmiotu Umowy w zakresie określonym w § 1 ust.1 i § 

1 ust.3. 

2. Wykonawca realizował będzie wywóz odpadów z miejsca ich powstawania najpóźniej 12 godziny po 

wezwaniu Zamawiającego. 

     Brak spełnienia powyższych warunków traktowane będzie jako nienależyte wykonywanie Umowy 

przez Wykonawcę i będzie uprawniało Zamawiającego do naliczenia kary umownej, o której mowa w 

§ 8 ust. 1 lit. b. 

3. Zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone sporządzonym przez Strony 

Protokołem Końcowym (wzór protokołu stanowi Załącznik nr 2 do umowy). 

 

§ 5 

Rejestrowanie ilości odpadów 

1. Rozliczenie ilości załadowanych i wywiezionych odpadów odbywać się będzie na podstawie kwitów 

wagowych z legalizowanej wagi oraz weryfikowane przez porównanie z rejestrem, o którym mowa w § 

1 ust. 5.  

2. Do piątego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym, w którym 

wykonywana była usługa zagospodarowania odpadu, Wykonawca: 

 przekazywać będzie Zamawiającemu tabelaryczne zestawienie ilości odebranych odpadów z 

podziałem na asortyment z podaniem nr kwitu, daty wywozu do którego załącznikiem będą kwity 

wagowe potwierdzające ilości wywiezionych odpadów w miesiącu poprzednim. 

 przekazywać będzie Zamawiającemu jako załącznik do faktury tabelaryczne zestawienie ilości 

wywiezionych odpadów wg wzoru zgodnie z Załącznikami nr 1 umowy, oświadczenie o ilości 

zagospodarowanych odpadów oraz potwierdzać będzie Zamawiającemu ilości 

zagospodarowanych odpadów w miesiącu poprzednim na Kartach Przekazania odpadów, 

zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 14.12.2012 r o odpadach.  

 ilości odpadów wykazane w tabelarycznych zestawieniach ilości wywiezionych odpadów 

(Załączniki nr 1), o których mowa powyżej oraz Kartach Przekazania odpadów muszą być 

zgodne. 

 po dniu 01.01.2020 r. ewidencja odpadów będzie prowadzona elektronicznie poprzez 

wprowadzenie danych do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami 

zgodnie z przepisami ustawy z 14.12.2012r. o odpadach przy każdym transporcie odpadów. 

 

§ 6 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają jednostkowe wynagrodzenie za przedmiot umowy określony w § 1 w wysokości: 

─ skratki: netto …………. zł/Mg (słownie: ……………………….. złotych 00/100 gr) 

     + stawka VAT 23%: ……………….. zł. (słownie: …………………………….…… złotych 00/100 gr)  

     brutto: ……………………… zł/Mg (słownie: …………………………………………złotych 00/100 gr); 

─ piasek: netto …………. zł/Mg (słownie: ……………………….. złotych 00/100 gr) 

     + stawka VAT 23%: ……………….. zł. (słownie: …………………………….…… złotych 00/100 gr)  

     brutto: ……………………… zł/Mg (słownie: ……………………………………………….. złotych 00/100 

gr); 

2. Całkowita wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy określony w § 1 w wysokości: 

─ skratki: netto …………. zł (słownie: ……………………….. złotych 00/100 gr) 

     + stawka VAT 23%: ……………….. zł. (słownie: …………………………….…… złotych 00/100 gr)  

     brutto: ……………………… zł (słownie: ……………………………………………….. złotych 00/100 gr); 

─ piasek: netto …………. zł (słownie: ……………………….. złotych 00/100 gr) 

     + stawka VAT 23%: ……………….. zł. (słownie: …………………………….…… złotych 00/100 gr)  
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     brutto: ……………………… zł (słownie: ……………………………………………….. złotych 00/100 gr); 

3. W przypadku zmiany wysokości podatku VAT, zostanie on ustalony i naliczony zgodnie ze stawkami i 

przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę 

po zakończeniu każdego miesiąca obowiązywania niniejszej Umowy, przy uwzględnieniu ilości 

Odpadów wywiezionych i zagospodarowanych w danym miesiącu. Do faktur miesięcznych 

Wykonawca załączał będzie dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 2. Do ostatniej faktury 

wystawionej w ramach Umowy Wykonawca załączy podpisany przez Strony Protokół Końcowy wg 

wzoru zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Umowy. 

5. Zapłata Wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy nastąpi na podstawie prawidłowo 

wystawionej, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami Umowy, faktury VAT, w 

terminie 30 dni od daty doręczenia faktury VAT Zamawiającemu, na rachunek bankowy wskazany 

przez Wykonawcę. 

Nr rachunku bankowego Wykonawcy…………………..……………………….prowadzony w 

…………………………………………………... 

6. Wykonawca oświadcza, że rachunek do płatności wskazany w umowie lub fakturze należy do 

wykonawcy i jest rachunkiem otwartym na potrzeby działalności  gospodarczej oraz został dla niego 

utworzony wydzielony rachunek VAT. 

7. Na każdej fakturze VAT Wykonawca zobowiązany jest wpisać numer Umowy.  

W przypadku braku wskazania numeru Umowy faktura zostanie odesłana do Wykonawcy jako 

wystawiona nieprawidłowo, a brak zapłaty w takiej sytuacji nie będzie traktowany jako zwłoka 

Zamawiającego w zapłacie. 

8. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca wystawi wadliwą fakturę i jej nie skoryguje, wówczas zobowiązuje się 

on do wyrównania Zamawiającemu szkody powstałej w wyniku ustalenia zobowiązania podatkowego 

wraz z odsetkami nałożonymi na Zamawiającego przez organ skarbowy w kwotach wynikających z 

doręczonych decyzji.  

10. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer NIP 739 040 33 23. 

11. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu zamawiającego i 

doręczenia jej przesyłką poleconą lub przez swojego przedstawiciela. 

12. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT o następującym numerze 

identyfikacji podatkowej NIP [                  ]. W przypadku zmiany statusu Wykonawcy 

jako podatnika podatku VAT czynnego Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie 

Zamawiającego w terminie do trzech dni roboczych od dnia zdarzenia. 

 

§ 7 

Zabezpieczenie Umowy  

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie pieniądza, w wysokości 

7% wartości brutto Wynagrodzenia, tj. o wartości ...................................  PLN 

słownie: …................................................................................................................ (dalej zwane 

„Zabezpieczeniem”). 

2. Integralną częścią Umowy jest dowód wniesienia przez Wykonawcę Zabezpieczenia. 

3. Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia podpisania Protokołu 

Końcowego w wysokości 100 % wartości Zabezpieczenia. 

 

§ 8 

Kary umowne 

1. Strony zastrzegają stosowanie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 20% Wynagrodzenia brutto, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z powodu 



 

 

DRUK ZSZ D.21A/07.18  

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PZP-372/RGŚ– 20/19 

 

 

   

 

37-47 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca oraz w przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od 

Umowy z przyczyn, za które sam odpowiada; 

b) W przypadku nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych)  za 

każde naruszenie Umowy, w szczególności za każdą stwierdzoną przez Zamawiającego 

nieprawidłowość w załadunku lub w wywozie lub w zagospodarowaniu odpadów, przy 

uwzględnieniu postanowień niniejszej Umowy i obowiązujących przepisów prawa. Jako 

nienależyte wykonywanie Umowy traktowane będą również w szczególności:   

- niezachowanie porządku i czystość podczas wykonywania prac, 

- używanie kontenerów bez czytelnego oznakowanie co do rodzaju znajdującego się w nim 

asortymentu tj: skratki [kod 19 08 01] lub zawartość piaskowników [kod 19 08 02], zarówno na 

obiekcie jak i w transporcie, 

- używania kontenerów Wykonawcy nieszczelnych, niezhermetyzowanych, bez sprawnego od-

wodnienia zakończonego zaworem kulowym, 

- gromadzenia i transportu odpadów w innych kontenerach niż zatwierdzone przez Zamawiają-

cego, 

- brak wywozu odpadów z miejsca ich powstawania po upływie 12 godzin po wezwaniu Zama-

wiającego,  

- postawienie kontenera na czas ważenia poza wyznaczonym miejscem, 

- transport kontenerów umieszczonych jeden w drugim, 

O fakcie nienależytego wykonywania przez Wykonawcę Przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązany 

jest powiadomić Wykonawcę pisemnie, niezwłocznie po jego stwierdzeniu; 

c) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagro-

dzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, gdy Wykonawca nie przedłoży Zamawia-

jącemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy (bądź kopii jej zmiany) o 

podwykonawstwo, w terminie, o którym mowa w § 10 ust. 2; 

d) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagro-

dzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, gdy Wykonawca nie doprowadzi do zmia-

ny tej umowy w zakresie terminu zapłaty na nie dłuższy niż 30, w terminie o którym mowa w § 10 

ust. 5; 

e) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagro-

dzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo,  przypadku braku zapłaty lub nietermino-

wej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, za każdy taki przypadek; 

f) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100.000 PLN 

(sto tysięcy złotych) w razie naruszenia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa § 3 ust. 

2-3 Umowy; 

g) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną  

w wysokości 20 % Wynagrodzenia brutto, gdy Wykonawca odstąpi od Umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Zamawiający; 

h) Niezależnie od kary umownej określonej w lit. b) Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszty 

naprawy lub odtworzenia mienia Zamawiającego w przy przypadku uszkodzeń dokonanych przez 

pracowników Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; 

i) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% 

Wynagrodzenia brutto w razie naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z § 11 

Umowy za każde takie naruszenie; 

2. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne. 

3. Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z Wynagrodzenia. 

4. Wykonawca, w przypadku przekroczenia terminu płatności, naliczy Zamawiającemu ustawowe odsetki 

za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

 

 



 

 

DRUK ZSZ D.21A/07.18  

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PZP-372/RGŚ– 20/19 

 

 

   

 

38-47 

§ 9 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie 

wykonuje Przedmiot Umowy, a w szczególności, gdy wykonuje go  

z naruszeniem obowiązujących przepisów ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska i 

ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach. 

2. Odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 14 dni od upływu terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego na usunięcie/zaniechanie stwierdzonych naruszeń Umowy. 

3. Za prace wykonane do dnia rozwiązania Umowy Wykonawcy przysługuje Wynagrodzenie  obliczone 

proporcjonalnie co do wykonanych przez Wykonawcę prac na zasadach określonych w § 6 ust. 1. 

4. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca 

nie posiada ważnych decyzji wskazanych w § 2. W takiej sytuacji postanowienia ust. 3 stosuje się 

odpowiednio. 

5. Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy nie wyłącza możliwości naliczenia przez Zamawiające-

go kary umownej z tytułu naruszenia, które było przyczyna odstąpienia przez Zamawiającego od 

Umowy. 

 

§ 10 

Podwykonawcy 

1. W przypadku realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców (dalej: 

„Podwykonawca”), Wykonawcę obciążać będą obowiązki opisane w Umowie i w przepisach prawa, 

w tym w szczególności ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych. Przez umowę 

o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której 

przedmiotem są usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między Wykonawcą a 

innym podmiotem (Podwykonawcą).  

2. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, pod rygorem wystąpienia o zapłatę 

kary umownej, o której mowa w §8 ust. 1 c). 

3. Zmiana umowy z Podwykonawcą, z którym Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo, 

wymaga dopełnienia obowiązków opisanych w ust. 2.   

4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.  

5. W przypadku, jeżeli umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy 

niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej 

umowy w terminie 14 dni od wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której 

mowa w §8 ust. 1 d). 

6. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo. 

8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwy-

konawcy. 

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o termin zgła-

szania uwag będzie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

10. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9 Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty, 

albo 
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b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w 

przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty 

lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypła-

conego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

12. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o których mowa w 

ust. 6, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Wyna-

grodzenia, stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania terminowej zapłaty Podwykonawcom, z którymi za-

warł umowy o podwykonawstwo, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w 

§8 ust. 1 e). 

14. Wykonawca zobowiązuje się wraz z fakturą przedstawić Zamawiającemu podpisane przez 

Podwykonawcę oświadczenia o braku zaległości finansowych Wykonawcy wobec Podwykonawcy na 

dzień wystawienia faktury. W przypadku niewykonania tego obowiązku Zamawiający, wedle swego 

wyboru, ma prawo: 

a) powstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia do czasu zapłaty przez Wykonawcę na rzecz 

Podwykonawcy należnego wynagrodzenia, lub 

b) dokonać zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy i potrącić równowartość kwoty 

zapłaconej Podwykonawcy z Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

15. Zapisy powyższych ustępów stosuje się także w przypadku zawierania umów przez 

podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. 

 

§ 11 

Wymagania dla Wykonawcy dotyczące ochrony środowiska, BHP i Zintegrowanego Systemu Za-

rządzania 

1. Wykonawca winien przestrzegać obowiązujących na terenie Zamawiającego procedur, instrukcji 

i rozwiązań organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapisów wdrożonego u 

Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Zarządzania . 

2. W przypadku używania sprzętu mechanicznego lub innego z napędami hydraulicznymi wszelkie 

przecieki należy eliminować, zabezpieczać ich skutki oraz natychmiast informować odpowiednie 

służby Zamawiającego. 

3. Wykonawca powinien posiadać: 

- aktualne przeszkolenie w zakresie BHP, 

- aktualne badania profilaktyczne, 

- odpowiednią do danej pracy odzież ochronną, sprzęt ochronny i zabezpieczający. 

4. Wykonawca powinien stosować zasadę stałej komunikacji i współpracy z odpowiednimi służbami 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo wykony-

wanych robót. 

6. Wykonawca będzie utrzymywał miejsce pracy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci. 

7. Każdy Wykonawca podlega okresowej ocenie obejmującej m.in. jakość usług, terminowość, ilość 

reklamacji, zdolność Wykonawcy do spełnienia wymagań ochrony środowiska oraz wymagań bez-

pieczeństwa i higieny pracy. Uzyskanie niezadowalających ocen pociąga za sobą konieczność 

wprowadzenia działań korekcyjnych, korygujących lub zapobiegawczych poprzez Wykonawcę będą-

cych warunkiem do zakwalifikowania lub pozostania na Liście Kwalifikowanych Wykonawców. 

8. Wykonawca zapozna się z Instrukcją bezpiecznego wykonania przez wykonawców zewnętrznych 

dostępną na stronie internetowej PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie – www.pwik.olsztyn.pl. 

http://www.pwik.olsztyn.pl/
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9. Wykonawca powinien informować Służbę BHP Zamawiającego o wypadkach przy pracy 

i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych, które wystąpiły podczas wykonywania prac na rzecz Za-

mawiającego. 

10. Powyższe wymogi są zgodne z Ustawą o odpadach, Kodeksem Pracy art. 207, 208 i normą PN – N 

18001:2015. 

 

 

 

§12 

Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w 

Olsztynie z siedzibą pod adresem: ul. Oficerska 16A, 10-218 Olsztyn, dane kontaktowe: nr tel. 89 526 

66 06, adres email: pwik@mailbox.olsztyn.pl   

2. Informacje dotyczące  danych osobowych dostępne są na stronie internetowej www.pwik.olsztyn.pl 

oraz u Inspektora Ochrony Danych pod nr tel. 89 532 79 46, 

e-mail:iod@pwik.olsztyn.pl 

3. Przetwarzanie danych osobowych będzie realizowane wyłącznie w celu zawarcia niniejszej umowy, 

wypełnienia jej warunków oraz dokonania rozliczenia z tego tytułu. 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być inne podmioty upoważnione do ich odbioru  na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Spółki na 

podstawie zawartej ze Spółką umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę przez okres niezbędny do realizacji celu wskazane-

go w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla 

zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.  

6. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę danych osobowych, osobom fizycznym przysługują na-

stępujące prawa: dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia 

przetwarzania danych, przenoszenia danych, prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie 

oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

7. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych narusza przepisy w za-

kresie ich ochrony - osobom fizycznym przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzor-

czego.  

8. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych 

będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Spółką.  

  

§ 13  

Klauzula poufności 

1. Strony zobowiązują się do zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku lub 

przy okazji wykonywania Umowy, które stanowią lub mogą stanowić technologiczną, organizacyjną 

lub finansową tajemnicę drugiej Strony i których ujawnienie mogłoby narazić Stronę na szkodę 

(zwane dalej: Informacjami Poufnymi). 

2. Informacje Poufne obejmują w szczególności: 

2.1. wszelkie dane technologiczne, finansowe, handlowe, tajemnice handlowe, projekty, biznes pla-

ny lub inne informacje dotyczące Strony lub jej klientów lub kontrahentów; 

2.2. informacje dotyczące usług, polityki cenowej, wynagrodzeń pracowników, sprzedaży, które Wy-

konawca otrzymał w okresie obowiązywania Umowy lub o których dowiedział się, czy też do 

których miał dostęp przy wykonywaniu Umowy, względnie dowie się, czy też będzie miał dostęp 

w związku z prowadzącymi negocjacjami w przedmiocie wykonania Umowy; 

2.3. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Strony w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

2.4. wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Strony i jej praw własności intelektualnej w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

mailto:iod@pwik.olsztyn.pl
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3. Strony ustalają, że Informacje Poufne obejmują informacje wskazane w ust. 2. niezależnie od formy 

ich przekazania. 

4. Strony zobowiązują się wykorzystywać Informacje Poufne tylko i wyłącznie w celu wykonywania 

Umowy. 

5. Strona powstrzyma się od kopiowania i powielania w inny sposób dostarczonych przez drugą Stronę 

Informacji Poufnych lub ich części, chyba, że konieczne jest to dla celu, w jakim zostały one przeka-

zane lub innym celu związanym z wykonaniem Umowy. 

6. Strony zobowiązują się zwrócić sobie wszelkie dokumenty i nośniki zawierające Informacje Poufne 

na żądanie drugiej Strony, a kopie takich nośników zniszczyć lub zwrócić równocześnie ze zwrotem 

oryginalnych nośników. 

7. Obowiązek zachowania w poufności Informacji Poufnych jest nieograniczony w czasie. 

8. Strona może ujawnić Informacje Poufne jedynie swoim pracownikom, podwykonawcom 

i kontrahentom, którzy z uwagi na zakres swoich obowiązków bądź powierzone im zadania będą za-

angażowani w realizację Umowy, po poinformowaniu tych osób o charakterze Informacji Poufnych i 

zobowiązaniu do zachowaniu ich w tajemnicy. Za działania lub zaniechania wyżej wymienionych 

osób odpowiada Strona, w imieniu której wykonują one zadania związane z realizacją Umowy.  

9. Strony ustalają, że Informacje Poufne nie obejmują: 

9.1. informacji, które legalnie znajdowały się w posiadaniu Strony przed podpisaniem Umowy i nie 

były objęte obowiązkiem zachowania w tajemnicy zanim zostały jej ujawnione, 

9.2. informacji uzyskanych od osób trzecich, które miały prawo ich posiadania i ujawnienia, jeśli 

zostały ujawnione bez naruszania prawa,  

9.3. informacji, które są dostępne publicznie, lub staną się publiczne w terminie późniejszym (od 

chwili ich upublicznienia), bez naruszania postanowień Umowy. 

10. Strony zwolnione będą z obowiązku zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, jeżeli obowiązek 

ujawnienia Informacji Poufnych wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa lub orzeczenia 

uprawnionego sądu, lub decyzji uprawnionego organu z tym, że Strona ujawniająca Informację Po-

ufną zobowiązana jest do współdziałania z drugą Stroną, poprzez poinformowanie jej o tym fakcie, 

wraz ze wskazaniem podstawy prawnej lub osoby (organu) wnioskującej o udostępnienie tejże in-

formacji, a także ujawnienia jedynie takiej części Informacji Poufnych, jaka jest wymagana przez 

prawo.  

11. W przypadku naruszenia obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowią-

zuje się zapłacić Zamawiającemu za każde takie naruszenie karę umowną wskazaną w § 8 ust. 1 lit. 

j. 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

 

1. Integralną część Umowy stanowią załączone do niej: 

a) Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy, 

b) SIWZ wraz z załącznikami do SIWZ, 

c) Formularz Oferty oraz wymagane w SIWZ decyzje, 

d) Załącznik nr 1 do Umowy - Oświadczenie o ilości zagospodarowanych odpadów, 

e) Załącznik nr 2 do Umowy - Protokół Końcowy, 

f) Załącznik nr 3 do Umowy - Oświadczenie o zobowiązaniu się do zapoznania się i przestrzegania 

zasad bhp na terenie będącym własnością PWiK Sp. z o.o., 

g) Załącznik nr 4 do Umowy - Oświadczenie o wyznaczeniu koordynatora ds. robót i specjalisty ds. 

BHP, 

h) Załącznik nr 5 do Umowy - Rejestr przejazdów w ramach umowy,  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 14.12.2012r. o od-

padach wraz z wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami wykonawczymi oraz ustawy z dnia 

29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 
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3. Ewentualne spory rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny  

właściwy dla zamawiającego. 

 

 

§ 15 

Istotne zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w następującym zakresie: 

a) Terminu wykonania Umowy gdy nastąpi opóźnienie wykonania z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, a w szczególności działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które 

spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji Umowy, 

b) Terminu wykonania Umowy w przypadku nie wykonania całości Przedmiotu Umowy w terminie 

określonym w §4 ust. 1, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

c) Przedmiotu Umowy – zmiany w zakresie obsługiwanych obiektów Zamawiającego oraz w 

przypadku zmiany Ustawy o odpadach. 

2. W sytuacji, gdy w trakcie realizacji Umowy zmianie ulegną przepisy prawa w zakresie: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 

3. Zmiany do Umowy, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 wprowadzane będą na podstawie podpisanego 

przez Strony Protokołu Konieczności, w którym przedstawiona będzie podstawa zmiany i jej wpływ 

na Umowę. Zmiana wymagała będzie zawarcia stosownego aneksu do Umowy. 

4. Zmiany Umowy będą mogły być wprowadzone także w związku z zaistnieniem innych okoliczności, 

których wystąpienia Strony nie przewidziały w chwili zawierania Umowy.  

5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 16 

Egzemplarze Umowy 

 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej  

ze Stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 do umowy     

     

 

     

Miesiąc:   data:  

       

     

     

OŚWIADCZENIE O ILOŚCI ZAGOSPODAROWANYCH ODPADÓW 

Wykonawca oświadcza, że odpady zostały zagospodarowane zgodnie z posiadanymi przez Wykonawcę decyzjami na odzysk wg poniższego zesta-

wienia: 

  
Ilość zagospodarowanych skratek (190801) 

[tony] 

Ilość zagospodarowanego piasku (190802) 

[tony] 

  

w danym miesiącu 
łącznie od początku 

umowy 
w danym miesiącu 

łącznie od początku 

umowy 

Oczyszczalnia Ścieków „Łyna” 

Ul. Leśna 9; 10-137 Olsztyn 
        

SUMA         
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Załącznik nr 2 do umowy              Olsztyn, dnia ............................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ KOŃCOWY 

 

 

 

 

Wykonawca zgłasza, a Zamawiający potwierdza wykonanie usługi załadunku, 

wywozu i zagospodarowania odpadów zgodnie z Umową nr 

……………………………… z dnia ……..…………….. w zakresie określonym w § 1 

ust.1. w okresie obowiązywania Umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawca        Zamawiający
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Załącznik nr 3 do umowy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ZOBOWIĄZANIU SIĘ DO ZAPOZNANIA SIĘ 

I PRZESTRZEGANIA ZASAD BHP NA TERENIE PWiK Sp. z o.o. 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że zobowiązuję się do zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa i 

higieny pracy obowiązującymi na terenie będącym własnością PWiK Sp. z o.o. i ich 

przestrzegania zgodnie z zapisami § 3 ust. 9a) Umowy. 

 

 

 

 

................................................................................................ 
Podpis  i pieczątki( a) 

                               osób wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania 

   w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 
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Załącznik nr 4 do umowy  

 

 

       

 

Oświadczenie o wyznaczeniu koordynatora ds. robót i specjalisty ds.  BHP 

 

   Wykonawca oświadcza, że jako koordynatora robót odpowiedzialnego za sprawowanie 

nadzoru i kontroli nad prowadzeniem prac objętych umową nr   .................  z dnia   

............................ przy zachowaniu wymogów BHP wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa, a także koordynowanie postępowania w wypadku wystąpienia zagrożeń 

dla zdrowia lub życia pracowników Wykonawcy wyznacza  

Pana (nią)   .................................... .  

 

   Koordynator ds. robót wspólnie ze Specjalistą ds. BHP 

 Panem (nią) oświadczają, że: 

a) Zapoznali pracowników Wykonawcy realizujących umowę  

nr   ......................... z dnia   ............................................. z zagrożeniami 

występującymi w miejscach realizacji w/w umowy. 

b) Pracownicy Wykonawcy realizujący zamówienia w/w umowy posiadają aktualne 

zdolności lekarskie oraz zostali przeszkoleni  przez osobę kierującą pracownikami w 

zakresie wykonywanych prac.. 

 

Jednocześnie Specjalista ds. BHP oświadcza, że odpowiada za nadzór BHP,  

a pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP w czasie wykonywania robót, 

oraz za bezpieczeństwo zatrudnionych przy nich pracowników ponosi osoba kierująca 

nimi.  

 

 

 

WYKONAWCA: 

……………………………. 

 

Koordynatora ds. Robót 

……………………………. 

 

Specjalista ds. BHP 

………….........................
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Załącznik nr 5  do umowy 

PWiK Sp. z o.o. 

ul. Oficerska 16a 

10-218 Olsztyn 

NIP 739-040-33-23 

Regon 510620050 

 

Rejestr przejazdów w ramach umowy  

Data i 

godzina 

wyjazdu z 

MOŚ 

„Łyna” 

Nr rej. 

Samochodu / 

ciągnika 

siodłowego 

Imię i 

nazwisko 

kierowcy 

Deklarowane przez 

kierowcę miejsce i 

adres dostarczenia 

odpadu 

(zagospodarowanie )  

 

Ilość transportowanych odpadów do 

miejsca zagospodarowania  

 

 

Podpis pracownika 

PWiK Sp. z o.o. 

 

Data i godzina 

przyjazdu do 

miejsca 

zagospodarowania 
Nr rej. 

Przyczepy /   

Naczepy 

Podpis 

kierowcy 

skratki (190801) 

[tony] 

piasek (190802) 

[tony] 

        

        

        

        

        

        

 

 

 


