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odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa)           

tj. - inne odpady  (w tym zmieszane substancje i przedmioty)                  

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, 

wytwarzane w procesie technologicznym obróbki odpadów 

komunalnych na terenie Bazy segregacji odpadów przy ul. Petera 

przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.  

z o. o. w Tomaszowie Lubelskim na rok 2014 
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ROZDZIAŁ I - INFORMACJE OGÓLNE: 

Zamawiający: 

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim  

22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 37 A, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Lublin-

Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000127373, kapitał zakładowy; 28.105.000,00 zł  NIP 921-00-10-

133; REGON 950177059;  tel. /84/ 6642461, fax /84/ 6643519. 

Adres strony internetowej – www.pgkim.tomaszow.lubelski.mbnet.pl 

2. Godziny  urzędowania:  7-15  w  dniach od poniedziałku do piątku  (za wyjątkiem dni  ustawowo 

 wolnych od pracy). 

Tryb udzielenia zamówienia: 

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym, tj. w trybie przetargu nieograniczonego 

na mocy art. 10 ust. 1 ustawy oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 09.08.2013 r. poz. 907 z późn. zm.) o wartości nie 

przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust 8 ustawy. 

ROZDZIAŁ II - OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja 

nadsitowa) tj. - inne odpady  (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 

odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytwarzane w procesie technologicznym obróbki 

odpadów komunalnych na terenie Bazy segregacji odpadów przy ul. Petera przez Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.  z o. o. w Tomaszowie Lubelskim na rok 2014. 

2. Odbiór, transport i odzysk łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami dla odpadów 

powstałych po procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, z 

których zostaje wydzielona frakcja nadsitowa oznaczona kodem 19 12 12. Frakcja ta wymaga 

zastosowania procesów odzysku. 

3. Szacunkowa ilość odpadów do zagospodarowania to około 5000 Mg. Zamawiający zastrzega, że 

podana ilość jest  ilością szacunkową, obrazującą możliwą wielkość zakresu przedmiotu 

zamówienia i może być pomocna na etapie przygotowania oferty. Zamawiający nie musi 

zrealizować zamówienia do pełnej wysokości podanej ilości odpadów. 

4. Szacunkowa dzienna ilość odpadów do transportu i zagospodarowania przez Wykonawcę – około 

40 Mg. 

5. Załadunek odpadów odbywać się będzie przez Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do 

piątku w godzinach 7
00 

- 15
00

. 

6. Miejsce załadunku odpadów  - Baza segregacji odpadów, ul. Petera w Tomaszowie Lubelskim. 

7. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV: 

        CPV- 90.50.00.00-2  usługi związane z odpadami   

        CPV- 90.51.20.00-9  usługi transportu odpadów 

8. Zamawiający  nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

9. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt. 6 ustawy: 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wybranemu w postępowaniu Wykonawcy 

zamówienia uzupełniającego, stanowiącego nie więcej niż 50 % wartości zamówienia 

podstawowego. 

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

11. Zamawiający  nie  przewiduje  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z  zastosowaniem  

aukcji elektronicznej. 
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12. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

13. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

14. Warunki dotyczące powierzenia  części zamówienia podwykonawcom: 

   a)   Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części usług podwykonawcom. 

   b) Wykonawca, który zamierza wykonać zamówienie przy udziale podwykonawców, 

zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, którą wykona podwykonawca. 

   c) Wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu ofertowym – załącznik Nr 1 (art. 36 ust. 4 

ustawy). Gdy w wykonaniu zadania nie będą brali udziału podwykonawcy, należy wpisać 

adnotację – nie dotyczy. 

ROZDZIAŁ III - TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 

1.  Od dnia podpisania umowy do 31.12.2014 r. 

ROZDZIAŁ IV - WARUNKI DLA OFERENTA: 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 

22 ust. 1 w/w ustawy dotyczące: 

a)  posiadania  uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy            

prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 

       - posiadania aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub zapewnienia gotowości przyjęcia odpadów 

komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie  odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, 

       - posiadania aktualnego zezwolenia na transport odpadów komunalnych w zakresie objętym 

przedmiotem zamówienia, 

       - w przypadku powierzenia niektórych zadań podwykonawcom, również oni winni posiadać 

wymagane przepisami prawa stosowne zezwolenia, wpisy, dotyczące wykonywania przez nich 

usług. 

b)   posiadania wiedzy i doświadczenia: 

     Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna 

złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy, którego wzór stanowi załącznik Nr 2. 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia: 

      Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna 

złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy, którego wzór stanowi załącznik Nr 2. 

d)  sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

     Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna 

złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy, którego wzór stanowi załącznik Nr 2. 

2.  Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy. 

3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca   może  polegać   na  wiedzy  i  doświadczeniu,   

potencjale   technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 

finansowych innych podmiotów, niezależnie  od  charakteru  prawnego  łączących  go  z  nimi  

stosunków.  Wykonawca  w  takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż 

będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - załącznik Nr 5. 

4.  Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w niniejszej SIWZ. 

5. Zamawiający dokona oceny spełnienia  wyżej wymienionych warunków na podstawie 

oświadczeń i dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty.  

ROZDZIAŁ V - DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW: 

Każdy Wykonawca  zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów: 

1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ. 
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2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1   ustawy      

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ. 

3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ. 

4. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 

ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy – „z 

postępowania o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się  wykonawców,  w  stosunku  do  

których  otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, 

którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 

sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego”. 

5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert. 

6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert. 

7. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 

 - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) o ochronie konkurencji  i konsumentów        

o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 

113, poz. 759 z późn. zm.) albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej –  

załącznik Nr 4  do niniejszej SIWZ. 

8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( np. konsorcjum, spółka 

cywilna). Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie umowy. Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Wykonawcy wspólnie ubiegający się           

o udzielenie zamówienia mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 4-6, składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że: 

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b)  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

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

10. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 11 zastępuje się  je  

dokumentem  zawierającym  oświadczenie  złożone  przed  notariuszem,  właściwym organem 

sądowym,   administracyjnym   albo   organem   samorządu   zawodowego   lub   gospodarczego  

       odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania. Terminy ważności dokumentów stosuje się odpowiednio jak w pkt.11. 
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11. Jeżeli reprezentacja/reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa winien je 

przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej oryginalności. 

13. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język 

polski w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. 

14. Wykonawca składa wszystkie oświadczenia w oryginale natomiast zaświadczenia i inne 

dokumenty w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. 

15. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie 

dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 

16. Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania 

firmy. 

17. Zamówienie nie ma charakteru międzynarodowego i nie przewiduje się rozliczeń  w walutach 

obcych a jedynie w PLN. 

18.  Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany 

wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków             

o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - (art. 26 ust. 2a ustawy). 

19. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 

przez Zamawiającego oświadczeń  lub dokumentów  o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 

lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego 

oświadczenia i dokumenty o których mowa  o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 

zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia                         

w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu 

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego 

oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 

wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.  

W toku dokonywania badania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert art. 87 ust. 1 ustawy. 

20.  Zakres i forma wymienionych wyżej dokumentów musi być zgodna z rozporządzeniem Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.       

2013 r. poz. 231). 

21. Nie spełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego z wymogów określonych niniejszą 

specyfikacją oraz brak kompletności wymaganych dokumentów spowoduje wykluczenie oferty 

z prowadzonego postępowania przetargowego. 

ROZDZIAŁ VI - TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ: 

1. Wyjaśnienia dotyczące warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych 

w ustawie. 

2. Zamawiający informuje, że jedyną możliwą formą porozumiewania pomiędzy Zamawiającym   

a Wykonawcami jest forma pisemna. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się 

za pomocą faksu z tym, że wiadomość przesłaną faksem należy potwierdzić niezwłocznie w 

formie pisemnej. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach pracy, tj. w dni robocze 

od godz. 7.00 do 15.00. 

3.   Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 
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zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później jednak niż 2 dni przed upływem 

składania ofert. Pod warunkiem jednak, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (art. 38 ust.1 ustawy). 

4.  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 

upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3 lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa (art. 38 ust. 1a i 1b ustawy). 

5.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 

SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie 

internetowej, zamieszcza na tej stronie (art. 38 ust. 2 ustawy). 

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

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie 

wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na 

stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie (art. 38 ust. 4 ustawy). 

7.  Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 

zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. (art. 38 ust. 

4a pkt 1 ustawy). 

8.   Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówienie 

jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofercie, Zamawiający przedłuża 

termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz na 

stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniona na tej stronie (art. 38 ust. 6 ustawy). 

9.  Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawie wymagających zachowania pisemności 

postępowania.  

10.  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 

11. Przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami  są: 

       1.  Pan Waldemar Kudlicki  

       2.  Pan Roman Żurawiecki  

ROZDZIAŁ VII - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1. Oferta powinna stosować się do zasad określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo     

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 09.08.2013 r. poz. 907 z późn. zm.)            

i zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w 

SIWZ. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

3. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelnie ręcznie pismem drukowanym, na 

maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez 

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

5. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez przedstawiciela 

Wykonawcy uprawnionego do reprezentowania zgodnie wymogami ustawowymi oraz 

przepisami prawa. 

6. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, 

jest on zobowiązany do załączenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do wykonania 

czynności. 

7. Dokumenty mogą być złożone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność           

z  oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

8.  Zaleca się spięcie wszystkich stron oferty w sposób trwały. 

9. Wszelkie poprawki wymagają zaparafowania przez osobę podpisującą ofertę. 



 7  

10. Zapisane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować, a łączną ilość stron należy wpisać do 

formularza ofertowego. 

11. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i zawierać kolejno: 

     a) formularz oferty – załącznik nr 1 

     b) oświadczenia i dokumenty wymienione w ROZDZIALE IV i V 

12. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie lub opakowaniu, zapewniającym w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającym jej nienaruszalność do 

terminu otwarcia ofert bez uszkodzenia tego opakowania.   

13. Koperta lub opakowanie winno być zaadresowane na adres Zamawiającego,  podany na wstępie 

oraz posiadać oznaczenie: 

Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa) tj. - inne odpady  (w tym 

zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione 

w 19 12 11, wytwarzane w procesie technologicznym obróbki odpadów komunalnych na 

terenie Bazy segregacji odpadów przy ul. Petera przez Przedsiębiorstwo Gospodarki  

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.  z o. o. w Tomaszowie Lubelskim na rok 2014. 

nie otwierać przed 30.01.2014 r. godz. 11
30

 

ROZDZIAŁ VIII - WYCOFANIE OFERTY LUB JEJ ZMIANY 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 

upływem terminu składania ofert. 

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak 

składana oferta, w kopercie odpowiednio oznakowanej dodatkowo dopiskiem „Zmiana”. 

3. Koperty oznaczone dopiskiem „Zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, 

który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną 

dołączone do oferty. 

4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia  z napisem na kopercie ”Wycofanie”. 

5. Koperty oznaczone napisem „Wycofanie” będą otwierane w pierwszej kolejności i po 

stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, 

koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. 

ROZDZIAŁ IX - SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY 

1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty   

związane z realizacją zadania.   

2. Wykonawca jest zobowiązany do określenia w Formularzu ofertowym ceny netto za 1 tonę 

odpadu. Oferowana cena netto powinna zawierać w sobie wszystkie koszty w tym: transport, 

koszty opłat za korzystanie ze środowiska ( w przypadku gdy sposób zagospodarowania odpadu 

wymaga ich naliczenia),  kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadu, obowiązujący 

podatek VAT. 

3. Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie 

podlegała zmianom. 

4. Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku i zawierać 
podatek VAT. Cena  musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. 

5. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę łączna cena oferty brutto z ( VAT).  

6. Wykonawca określi cenę zamówienia zgodnie z poniższą tabelą: 

Lp. 
Przedmiot 

zamówienia 

Cena 

jednostkowa 

netto za 1 Mg 

w zł 

Podatek VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto za 1 Mg 

w zł 

Ilość 

szacunkowa 

Łączna wartość 

zamówienia brutto 

w zł 

a b c d e f g 

1 

Odbiór i odzysk 

odpadów o kodzie 

19 12 12 (frakcja 

nadsitowa) 

  

 

5000 Mg 
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                                                                                        Razem (cena ofertowa)  

 

ROZDZIAŁ X - OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT. 

1. Do oceny ofert zakwalifikowanych jaka nieodrzucone Zamawiający przyjął kryterium określone 

w ogłoszeniu o przetargu wraz ze wskazaniem jego znaczenia. 

2. Sposób oceny ofert – opis kryterium:  

cena brutto  -  100% 

Ocena  ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: 

P = C min / Co x 100 pkt 

Gdzie: 

P – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie 

C min – najniższa cena spośród rozpatrywanych ofert 

Co – cena oferty badanej 

3. Do oceny oferty brana będzie pod uwagę łączna wartość zamówienia wynikająca z sumy 

ceny oferty brutto w formularzu ofertowym. 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana  oferta, która uzyska  najwyższą liczbę punktów. Liczba 

przyznanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Suma punktów najtańszej spośród nie odrzuconych ofert po zsumowaniu może wynieść 

maksymalnie 100 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. 

      6. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli 

te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

      7. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż   zaoferowane 

w złożonych ofertach. 

ROZDZIAŁ XI - MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w sekretariacie Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 37 

A do dnia 30.01.2014 r.  do godz. 11
00

. Wszystkie oferty złożone po podanym wyżej terminie 

zostaną zwrócone bez otwierania. 

2. Oferty przesłane pocztą zostaną zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod 

warunkiem, że ich dostarczenie przez pocztę do Zamawiającego nie naruszą terminu składania 

ofert.  

ROZDZIAŁ XII - MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: 

1. Otwarcie ofert jest jawne. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.01.2014 r. godz. 11
30

 w siedzibie Zamawiającego                                                                                                              

w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 37 A w sali konferencyjnej pokój nr 7. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na      

sfinansowanie zamówienia. 

4.  Po otwarciu oferty Zamawiający, poda nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,   

a także informacje dotyczące ceny i upustu oferty. Informacje te odnotowane będą w protokole    

z otwarcia ofert.  

5. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. W przypadku, gdy Wykonawca nie był 

obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informacje, o których 

mowa w ust. 3 i 4. 

6. Ofertę wniesioną po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca. 
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7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 

udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.  

8. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny 

zgodnie z art. 87 pkt 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym  Wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona. 

9. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieją okoliczności 

przewidziane w art. 93 ust. 1 ustawy. 

ROZDZIAŁ XIII - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin  związania 

ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

ROZDZIAŁ XIV - ODRZUCENIE OFERTY 

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

a. Jest niezgodna z ustawą – Prawo zamówień publicznych, 

b. Jej treść nie odpowiada treści SIWZ, 

c. Jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji w  rozumieniu  przepisów o zwalczaniu 

     nieuczciwej konkurencji, 

d. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

e. Została  złożona  przez  wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w postępowaniu  o  udzielenia 

     zamówienia, 

f. Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie 

art. 87 ust. 2 ustawy,  

g. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

ROZDZIAŁ XV - FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY: 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający: 

1. Zawiadomi Wykonawców , którzy złożyli oferty o: 

a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę ( firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę 

wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru,  

b. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne                     

i prawne, 

c. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Zamieści informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę ( firmę) i adres 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru na tablicy ogłoszeń                     

w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej.  

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 

dni od dnia przesłania zawiadomienia  o wyborze najkorzystniejsze oferty, jeżeli zawiadomienie 

to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane    

w inny sposób nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą z zastrzeżeniem 

art. 94 ust 2 pkt 1a ustawy. 

4. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym -

załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy                     

w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki,        

o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy. 
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ROZDZIAŁ XVI - OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 

1. Ogłoszenie wyników nastąpi po ich zatwierdzeniu przez Zarząd Zamawiającego.  

ROZDZIAŁ XVII - EWENTUALNE ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W 

UMOWIE W STOSUNKU DO OFERTY:  

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość 

dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:  

1. Zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływające na zasady odbierania                       i 

zagospodarowania odpadów.  

2. Zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku wprowadzenia ustawowej zmiany stawki 

podatku VAT.  

3. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanych w pkt. od 1 do 2 Zamawiający dopuszcza możliwość 

ewentualnego zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę nie większą niż 

udokumentowany wzrost / zmniejszenie kosztów świadczenia usługi.  

4. W przypadku zmian prawnych i organizacyjnych Wykonawcy.  

ROZDZIAŁ XVIII - ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE 

WYKONAWCY: 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes 

prawny w uzyskaniu zamówienia poniósł  lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy.  

2. Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 

zobowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności wymienionych w art. 180 ust. 2 ustawy: 

a)  opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

b)  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

c)  odrzucenia oferty odwołującego. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność  z przepisami ustawy, wskazując okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 

a)  nie zawiera braków formalnych, 

b)  uiszczono wpis. 

6. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego 

uiszczenia dołącza się do odwołania. 

ROZDZIAŁ XIX - POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Złożenie nieprawdziwych oświadczeń przez Wykonawcę skutkuje natychmiastowym 

wykluczeniem z postępowania. 

2. Sporządzenie oferty niezgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji skutkuje odrzuceniem 

oferty.  

3. Zamawiający zawiadomi Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

4. Zamawiający określi dokładny termin i miejsce zawarcia umowy. 

5. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego znajdują się w dziale VI PZP. (środki ochrony prawnej) 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie  przepisy ustawy              

z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 
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 Załączniki do SIWZ: 

Nr 1   -   Formularz ofertowy 

Nr 2   -   Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Nr 3   -   Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Nr 4   -   Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

Nr 5   -   Wzór Pisemnego Zobowiązania Innego Podmiotu 

Nr 6   -   Projekt umowy
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                                                                                                                                       Załącznik Nr 1 

(pieczęć adresowa firmy) 

FORMULARZ OFERTOWY 

Odpowiadając na ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 09.08.2013 r. 

poz. 907 z późn. zm.) na wykonanie zamówienia: 

Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa) tj. - inne odpady  (w tym 

zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11, wytwarzane w procesie technologicznym obróbki odpadów komunalnych na terenie 

Bazy segregacji odpadów przy ul. Petera przez Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej i 

Mieszkaniowej Sp.  z o. o. w Tomaszowie Lubelskim na rok 2014 

oferujemy wykonanie zamówienia: 

 

Lp. Przedmiot zamówienia 

Cena 

jednostkowa 

netto za 1 Mg 

w zł 

Podatek VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto za 1 Mg 

w zł 

Ilość 

szacunkowa 

Łączna wartość 

zamówienia brutto 

w zł 

a b c d e f g 

1 

 

Odbiór i odzysk 

odpadów o kodzie 19 

12 12 (frakcja 

nadsitowa) 

 

  

 

5000 Mg 

 

                                                                                                                    Razem (cena ofertowa) 
 

1. Cena netto za 1 Mg odpadów ........................ zł, podatek VAT .... %. Łączna cena brutto za 1 Mg 

odpadów ......................... zł (słownie: .............................................................................. zł) 

2.Łączna wartość oferty brutto: ..........................zł.(słownie:............................................................. 

 ......................................................................... zł.), 

a) wartość  netto ………………………….zł 

b) ... % podatek VAT  ………………………… zł. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się treścią SIWZ i akceptujemy w pełni i bez  zastrzeżeń jej 

postanowienia. 

4. Oświadczamy, że akceptujemy w pełni i bez zastrzeżeń projekt umowy stanowiący załącznik nr 

6 do SIWZ i w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą  zobowiązujemy   się   do   jej   

podpisania   w   miejscu   i   terminie   wyznaczonym   przez  Zamawiającego na warunkach 

zawartych  w SIWZ. 

5. Oświadczamy, że akceptujemy termin związania  ofertą określony w SIWZ. 

6. Oświadczamy, że przedstawione przez nas dokumenty opisują aktualny stan  i faktyczny prawny. 

7. Oświadczamy, że w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu 

nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 89 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i art.    

5-17d ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

8. Częściowy zakresu objęty niniejszym zamówieniem wykonany z udziałem podwykonawcy: 

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

................................................................................................................................................................ 
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9. Oświadczamy, że informacje składające się na niniejszą ofertę, zawarte na stronach nr ........... 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji i nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. 

Ofertę niniejszą składamy na  ...... kolejno ponumerowanych stronach. 

Załącznikami do niniejszego formularza oferty, stanowiącymi integralną część oferty są; 

1. ........................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................ 

3. ........................................................................................................................................ 

4. ........................................................................................................................................ 

5. ........................................................................................................................................ 

6. ........................................................................................................................................ 

7. ........................................................................................................................................ 

 

 

 

        ................................, dnia ............2014r.  ....................................................... 
        (podpis i pieczęć osób uprawnionych 

               do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

Uwaga: w przypadku składania oferty wspólnej wymagane jest podanie nazw i adresów podmiotów 

składających ofertę wspólną oraz wskazanie Lidera. 
 

 

 

 

 

 

 

 

      *niepotrzebna skreślić 
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                         Załącznik Nr 2 

 
           pieczęć Oferenta 

 

 

Oświadczenie 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie zamówienia na: 

 

Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa) tj. - inne odpady  (w tym 

zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11, wytwarzane w procesie technologicznym obróbki odpadów komunalnych na terenie 

Bazy segregacji odpadów przy ul. Petera przez Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej i 

Mieszkaniowej Sp.  z o. o. w Tomaszowie Lubelskim na rok 2014. 

 

Oświadczam/y, że  zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych: (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 09.08.2013 r. poz. 907 z późn. zm.) na dzień 

składania oferty spełniam/y warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

dotyczące: 

 

        1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli    

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

        2)   posiadania wiedzy i doświadczenia, 

 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  

wykonania zamówienia, 

        4)   sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

          

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem/ potwierdzamy 

własnoręcznymi podpisami* świadom/ świadomi* odpowiedzialności karnej z art. 233, 271, 297 

Kodeksu Karnego. 

 

 

               

...................................................         ..............................................................  
                 miejscowość, data (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta) 

 

 

 

 

Uwaga: w  przypadku spełniania warunków udziału na podstawie zawartego pisemnego 

zobowiązania innego podmiotu, powyższe zobowiązanie należy  dołączyć do oświadczenia. 

 

 
niepotrzebne skreślić* 
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Załącznik Nr 3 
              pieczęć Oferenta 

 

 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie zamówienia na: 

 

 

Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa) tj. - inne odpady  (w tym 

zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11, wytwarzane w procesie technologicznym obróbki odpadów komunalnych na terenie 

Bazy segregacji odpadów przy ul. Petera przez Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej i 

Mieszkaniowej Sp.  z o. o. w Tomaszowie Lubelskim na rok 2014. 

 

 

Oświadczam/y  na dzień składania oferty o braku podstaw do wykluczenia z postępowania              

o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych: (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 09.08.2013 r. poz. 907 z późn. 

zm.)  

Niniejsze oświadczenie potwierdza - wykazuje również brak podstaw prawnych do wykluczenia     

w przypadku składania oferty przez osoby fizyczne w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

 

...................................................                         ..............................................................  
                 miejscowość, data                                    (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta) 

 

 

 

 

Uwaga: w przypadku składania oferty wspólnej niniejsze oświadczenie składa każdy 

Wykonawca osobno. Dotyczy to również wspólników spółki cywilnej. 

 

 

 

niepotrzebne skreślić* 
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                                                                                                                              Załącznik Nr 4 
 
 

OŚWIADCZENIE 

 
Ja, niżej podpisany:………..........................................................................................................  

(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

 
będąc  upoważnionym do reprezentowania wykonawcy: 
 
....................................................................................................................................................... 

(nazwa wykonawcy) 

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

(adres siedziby wykonawcy) 

 
na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z dnia 09.08.2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oświadczam, że 

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  

 
Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa) tj. - inne odpady  (w tym 

zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż 

wymienione w 19 12 11, wytwarzane w procesie technologicznym obróbki odpadów 

komunalnych na terenie Bazy segregacji odpadów przy ul. Petera przez 

Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.  z o. o. w Tomaszowie 

Lubelskim na rok 2014 

 
nie przynależymy do grupy kapitałowej * 
przynależymy do grupy kapitałowej * 
 
Jeżeli Wykonawca wchodzi w skład grupy kapitałowej, do niniejszej informacji załącza 

listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) o ochronie konkurencji                    

i konsumentów. 

 
 
 
 
 
 
   ………………………     ………………………………………………. 
 Miejscowość, data     czytelny podpis osoby/osób upoważnionych 

                                       do reprezentowania wykonawcy lub podpis i stempel 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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                                                                                                                                   Załącznik Nr 5 

 

WZÓR PISEMNEGO ZOBOWIĄZANIA INNEGO PODMIOTU 

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (wiedzy i doświadczenia) na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia. 

 

Nazwa Wykonawcy 

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

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

 

ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa) tj. - inne odpady  (w tym 

zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11, wytwarzane w procesie technologicznym obróbki odpadów komunalnych na terenie 

Bazy segregacji odpadów przy ul. Petera przez Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej i 

Mieszkaniowej Sp.  z o. o. w Tomaszowie Lubelskim na rok 2014 

 

Nazwa i adres Podmiotu składającego zobowiązanie : 

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

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

 

Będąc    upoważnionym do reprezentowania   podmiotu składającego zobowiązanie: oświadczam/y, 

że oddaję/my do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby w zakresie wiedzy i doświadczenia, 

potencjale technicznym, osobach zdolnych  do wykonania zamówienia lub zdolnościach 

finansowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia                       

w następującym zakresie: 

 

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

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

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

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

 

   ………………………               ………………………………………………. 
Miejscowość, data  ( podpis osoby uprawnionej działającej w imieniu podmiotu           

składającego zobowiązanie) 

                                        

 

 

Uwaga: niniejsze zobowiązanie jest składane tylko w przypadku korzystania z usług innego 

podmiotu do realizacji zadania.  
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                                                                                                                                   Załącznik Nr 6 

                                                  UMOWA NR ........................./WZÓR/ 

 

zawarta w dniu ........................ 2014 r. z Wykonawcą  w wyniku rozstrzygnięcia postępowania         

o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 09.08.2013 r. poz. 907 z późn. zm.)      

o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 

8 ustawy, na zadanie pod nazwą: Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja 

nadsitowa) tj. - inne odpady  (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej 

obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytwarzane w procesie technologicznym 

obróbki odpadów komunalnych na terenie Bazy segregacji odpadów przy ul. Petera przez 

Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.  z o. o. w Tomaszowie 

Lubelskim na rok 2014 pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim  

22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 37 A, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Lublin-

Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000127373, kapitał zakładowy; 28.105.000,00 zł., NIP 921-00-10-

133,  REGON 950177059 tel. /084/ 6642461, fax /084/ 6643519, reprezentowanym przez: 

 

1.  Renata Miziuk - Prezesa Zarządu Dyrektora 

2.  Wiesław Drążek – Wiceprezes Zarządu Dyrektor Techniczny 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

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

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

 reprezentowanym przez: 

1. ......................................................................................... 

2. ........................................................................................ 

zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: 

§ 1. 

Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz Oferta 

Wykonawcy z dnia .............. 

§ 2. 

1. Przedmiotem umowy jest: Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa) tj. - 

inne odpady  (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż 

wymienione w 19 12 11, wytwarzane w procesie technologicznym obróbki odpadów komunalnych 

na terenie Bazy segregacji odpadów przy ul. Petera przez Przedsiębiorstwo Gospodarki  

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.  z o. o. w Tomaszowie Lubelskim na rok 2014.  

2. Wykonawca zobowiązuje się przyjmować odpady wyszczególnione w pkt 1                         

gospodarować nimi w sposób zgodny z obowiązującym prawem. 

3. Zamawiający wytwarza odpady zgodnie z decyzją wydaną przez Starostwo Powiatowe                

w Tomaszowie lubelskim z dnia 05.08.2010 roku.  
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§ 3. 

1. Szacunkowa ilość odpadów do zagospodarowania to około 5000 Mg. Jest to ilość szacunkowa     

i Zamawiający zastrzega sobie prawo do wytwarzania odpadów w mniejszej lub większej ilości w 

każdym czasie trwania umowy. 

2. Szacunkowa dzienna ilość odpadów do transportu i zagospodarowania przez Wykonawcę  około 

40 Mg. Odbiór będzie odbywać się na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego z jednodniowym 

wyprzedzeniem lub na podstawie harmonogramu obustronnie ustalonego. 

3.  Załadunek  odpadów odbywać się będzie przez  Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku 

do piątku w godz. 7
00

 - 15
00

. 

4. Miejsce rozładunku odpadów: Bazy segregacji odpadów przy ul. Petera w Tomaszowie 

Lubelskim. 

5. Przyjęte odpady muszą być każdorazowo ważone na legalizowanej wadze przy udziale 

przedstawiciela Zamawiającego.  

6. Zamawiający wystawia przy przekazaniu odpadów kartę przekazania odpadu wg obowiązującego 

wzoru, określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie 

wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30. Poz. 213). 

Dokumenty te obopólnie potwierdzone stanowią podstawę do wystawienia faktury. 

§ 4. 

1. Do rozliczeń pomiędzy stronami stosowana będzie cena, przyjęta przez Zamawiającego w 

wyniku złożonej oferty przez Wykonawcę: 

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

mechanicznej obróbki  odpadów  inne niż wymienione w 19 12 11 zgodnie z katalogiem 

klasyfikacji odpadów  - netto ................zł/Mg (słownie: .................................................zł.), brutto 

.................zł/Mg (słownie: .........................................zł) w tym przysługujący podatek VAT w 

wysokości .......... zł/Mg (słownie; .......................................zł) w ilości około ........... Mg. 

2. Faktury wystawione będą w miesięcznym okresie rozliczeniowym, za odebraną partię    

odpadów, na podstawie kart przekazania odpadu podpisanych przez obie strony. 

3. Fakturę należy wystawić na Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej  Sp.      

z o. o., ul. Lwowska 37 A, 22-600 Tomaszów Lubelski, NIP 921-00-10-133. 

4. Termin płatności: 14 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego. 

§ 5. 

1. Cena określona w § 4  pkt 1 obejmuje  wszystkie koszty w tym: transport, koszty opłat za 

korzystanie ze środowiska ( w przypadku gdy sposób zagospodarowania odpadu wymaga ich 

naliczenia),  kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadu, obowiązujący podatek VAT. 

2. Wykonawca zagwarantuje niezmienność cen w okresie trwania umowy. 

§ 6. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, z zachowaniem należytej staranności. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego i osób trzecich, 

za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania realizacji umowy, niedbalstwa lub działania niezgodnego 

z umową i przepisami obowiązującymi w zakresie przedmiotu zamówienia. 

3. W przypadku, gdy wpisy do rejestrów lub zezwoleń utracą moc w trakcie obowiązywania 

umowy, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania nowych wpisów lub zezwoleń oraz 

przekazania kopii tych dokumentów Zamawiającemu w terminie 21 dni od dnia wygaśnięcia wpisu 

bądź zezwolenia, pod rygorem odstąpienia od umowy. 

§ 7. 

1. Umowa zostaje zawarta  od chwili podpisania  umowy do 31.12.2014 r. 
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2. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy na wypadek rażącego naruszenia postanowień 

umowy. 

3. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgoda obu stron wyrażona na piśmie 

pod rygorem nieważności w następujących przypadkach: 

a) gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub zaszły okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

  b) urzędowej zmiany wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska,  

c) zmiany przepisów prawnych, 

d) ustawowej zmiany stawki VAT: 

     jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług 

należących do przedmiotu zamówienia, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia 

umownego. 

§ 8. 

1. Za każdy dzień zwłoki w odbiorze, zgłoszonych do zabrania odpadów, Zamawiający ma prawo 

naliczyć Wykonawcy kary umowne, w wysokości 10% kosztów odbioru, transportu i składowania 

nieodebranej partii odpadów, obliczonych na podstawie ceny określonej w § 4 pkt.1 niniejszej 

umowy. 

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od chwili powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania części umowy ( art. 145 Pzp). 

§ 9. 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 10. 

1. Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 11. 

Niniejsza Umowa została sporządzona w 2 /dwóch/ jednobrzmiących egzemplarzach  po 1 /jednym/ 

dla każdej ze stron. 

 

 

              ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA:                                                                                                      


