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ROZDZIAŁ A – informacje dla Wykonawcy      

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 
„Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane 
substancje przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzące z 
terenu Zakładu Gospodarki Odpadami ul. Działkowa 20, 59-100 Polkowice” 
 
CPV: Określenie zamówienia wg CPV:  
90.50.00.00-0 Usługi związane z odpadami. 
90.51.10.00-2 Usługa wywozu odpadów 
90 51 20 00-9 Usługi transportu odpadów 
90 51 30 00 -6 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne 
 
1. Zakres przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 tj. inne 
odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 
19 12 11, pochodzących z Zakładu Gospodarki Odpadów, ul. Działkowa 20, 59-100 Polkowice. 

 Odpady objęte niniejszym zamówieniem należy przetransportować, a następnie zagospodarować w 
instalacjach, które posiadają decyzje zezwalające na przetwarzanie tych odpadów w procesie 
odzysku/recyklingu, w sposób zgodny  z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz procesami 
odzysku/recyklingu wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz.U.2019.701 t.j. z dnia 2019.04.16). 

2. Miejsce odbioru przedmiotu zamówienia: Zakład Gospodarki Odpadami zlokalizowany przy ul. Działkowej 
20, 59-100 Polkowice. 

3. Odbiór odpadów następować będzie transportem zorganizowanym przez Wykonawcę i na jego koszt. 
4. Załadunek odpadów po stronie Zamawiającego. 
5. Odpady o kodzie 19 12 12, będą odbierane przez Wykonawcę od Zamawiającego z Zakładu Gospodarki 

Odpadami pod adresem ul. Działkowa 20, 59-100 Polkowice. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru ww. odpadów pojazdami ciężarowymi z ruchomą podłogą tzw. 

walkingfloor po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym. 
7. Wykonawca zobowiązany będzie po upływie jednego miesiąca od wykonywania usługi do dostarczenia 

Zamawiającemu, dokumentów potwierdzających końcowe przetworzenie odpadu wraz z informacją, że 
przekazane odpady nie zostały poddane składowaniu. Dokument ten wystawiony powinien być zbiorczo dla 
danego rodzaju odpadu za dany miesiąc w danym roku sprawozdawczym w terminie 14 dni od ostatniego 
dnia miesiąca. 

8. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na zgłoszenie telefoniczne, sukcesywnie według potrzeb 
Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem. 

9. Odbiór odpadów może następować w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 - 18.00. 
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odbioru do godziny 22.00. Po wcześniejszym poinformowaniu 

Wykonawcy. 
11. Wykonawca jest winien przedstawić uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w 

szczególności decyzje, koncesje, wpisy wydane przez odpowiednie organy. 
12. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę odpadów odbywać się będzie na zalegalizowanych wagach 

Zamawiającego znajdujących się na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami, zlokalizowanego na ul. 
Działkowej 20 w Polkowicach. 

13. Ważenie potwierdzane będzie każdorazowo dowodem ważenia. Dokumenty te będą stanowić wyłączną 
podstawę do określenia ilości odebranych odpadów pomiędzy Zamawiającym, 
a Wykonawcą. 

14. Zamawiający informuje, iż odpad o kodzie 19 12 12 pochodzi z dwóch frakcji: ze strumienia zmieszanych 
odpadów komunalnych (20 03 01) oraz ze zmieszanych odpadów opakowaniowych (15 01 06). Zamawiający 
posiada badania laboratoryjne kaloryczności wyżej wymienionych odpadów. 

15. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie ustalone każdorazowo w oparciu o ilość faktycznie odebranych i 
zagospodarowanych odpadów o kodzie 19 12 12 (potwierdzonymi kartami przekazania odpadów i dowodami 
ważeń). 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z tygodniowym wyprzedzeniem. 
17. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za odebrane odpady oraz prawidłowe postępowanie z odpadami 

oraz wynikające z tego konsekwencje. 
18. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, utratę oraz ubytki w odpadach 

powstałych podczas ich transportu od chwili ich odebrania od Zamawiającegodo czasu zakończenia procesu 
odzysku. 
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19. Szacowana ilość odpadów o kodzie 19 12 12 do odbioru i zagospodarowania będzie wynosić: przez okres 
trwania umowy – maksymalnie do 7 000 Mg. 

20. Zamawiający informuje że ilości, które przewidział nie są ilościami gwarantowanymi do odbioru. 
21. Okres trwania zamówienia: od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od 01.12.2019 r. do 

30.06.2020 r. 
 
Wymogi formalne: 
1. Zamawiający przewiduje w przedmiotowym postępowaniu możliwość zastosowania procedury wynikającej z 

art. 24aa ustawy (tzw. procedury odwróconej). Oznacza to, że Zamawiający może najpierw dokonać oceny 
ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w istotnych 
postanowieniach, które zostaną wprowadzone do umowy. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6,  

polegających na powtórzeniu podobnych usług, których zakres stanowić będzie nie więcej niż 50% 
wartości zamówienia podstawowego. Powyższe zamówienie udzielane będzie mogło być w okresie 3 lat od 
dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
7. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. 
8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu. 
10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
11. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. 
12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części    

zamówienia na usługi, zgodnie z art. 36 a ust. 2 pkt 2) ustawy pzp.  
13.  Na podstawie art. 29 ust 3a oraz w związku z art. 36 ust 2 pkt 8a) ustawy Zamawiający wymaga 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (pełny etat) przez Wykonawcę lub podwykonawcę  
a) co najmniej 1 osoba  zdolna do wykonania zamówienia, uprawnioną do nadzoru i koordynacji 
wykonywania zamówienia oraz do kontaktu z Zamawiającym, posiadającą min 2-letnie 
doświadczenie zawodowe związane z gospodarką odpadami  

      b) co najmniej 2 osoby zdolne do wykonania zamówienia, pełniących funkcję kierowcy posiadającymi 
uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej 
przekraczającej 3,5 tony (prawo jazdy kat. C)  
Zamawiający na czas urlopów oraz usprawiedliwionej nieobecności pracownika  dopuszcza zastępstwo tych 
osób na podstawie umowy cywilno-prawnej. 
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w niniejszym punkcie, oraz uprawnienia 
zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę wymagań określonych w art. 29 ust. 3a 
ustawy, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, określone zostały w § 6 wzoru umowy, który 
stanowi integralną część niniejszej SIWZ. 

 
II. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

 
 Termin obowiązywania umowy: od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od 01.12.2019 r. do 
30.06.2020 r. 
 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
 
A. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy; Zamawiający przewiduje wykluczenie 

wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy, tj.: 
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego 
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 
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lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 
1629); 
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z 
wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 
B. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

A) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże:: 
 
- posiadanie zezwolenia na transport odpadów o kodzie 19 12 12 lub wpisu do Bazy danych o 
produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami; Zamawiający dopuszcza zlecenie przez 
wykonawcę transportu odpadów innemu podmiotowi. W takiej sytuacji wykonawca do oferty 
dołączy oświadczenie o zatrudnieniu do tej usługi podwykonawcę i zezwolenie lub wpis o którym 
mowa wyżej wydane na danego podwykonawcę; 
 
- posiadanie aktualnej decyzji na przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 w procesie 
odzysku/recyklingu wydanej na Wykonawcę. 

 
B) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże: 

Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących przedmiotowego warunku. 
 
C) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże: 

a) należytą realizację w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie : 
- co najmniej dwóch zamówień polegających na wykonywaniu usług zagospodarowanis odpadów 
komunalnych o kodzie 19 12 12  o łącznej masie co najmniej 1000 Mg. 

 
b) posiadanie niżej wymienionego sprzętu : 
 
- pojazdy typu ruchoma-podłoga tzw. Walkingfloor  - min 2 szt.  
 
c) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 
tym: 

  
 -  co najmniej 1 osoba  zdolna do wykonania zamówienia, uprawnioną do nadzoru i koordynacji 

wykonywania zamówienia oraz do kontaktu z Zamawiającym, posiadającą min 2-letnie 
doświadczenie zawodowe związane z gospodarką odpadami, 
 
- co najmniej 2 osoby zdolne do wykonania zamówienia, pełniących funkcję kierowcy posiadającymi 
uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej 
przekraczającej 3,5 tony (prawo jazdy kat. C). 

 
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których 

mowa w Pkt. III. 1. B. C) niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli: 
a) co najmniej jeden z nich wykaże posiadanie zezwolenia na transport odpadów o kodzie 19 12 12 lub 

wpisu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami; Zamawiający 
dopuszcza zlecenie przez wykonawcę transportu odpadów innemu podmiotowi. W takiej sytuacji 
Wykonawca do oferty dołączy oświadczenie o zatrudnieniu do tej usługi podwykonawcę i zezwolenie 
lub wpis o którym mowa wyżej wydane na danego podwykonawcę. 

b) co najmniej jeden z nich wykaże posiadanie aktualnej decyzji na przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 
12 w procesie odzysku/recyklingu wydanej na Wykonawcę. 

c) co najmniej jeden z nich wykaże samodzielną realizację co najmniej dwóch  zamówień polegających na 
wykonywaniu usług  zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12  o łącznej masie co 
najmniej 1000 Mg. 

d) łącznie wykażą spełnienie pozostałych warunków udziału w postępowaniu. 
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3. W przypadku, gdy Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w zakresie 
zdolności technicznej lub zawodowej warunki, o których mowa w Pkt. III. 1. B. C) niniejszej SIWZ 
zostaną spełnione wyłącznie jeżeli: 
a) co najmniej jeden z nich wykaże posiadanie zezwolenia na transport odpadów o kodzie 19 12 12 lub 

wpisu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami - W takiej sytuacji 
Wykonawca do oferty dołączy oświadczenie o zatrudnieniu do tej usługi podwykonawcę. 

b) co najmniej jeden z nich wykaże samodzielną realizację co najmniej dwóch  zamówień polegających na 
wykonywaniu usług  zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12  o łącznej masie co 
najmniej 1000 Mg. 

 
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o którym mowa w Pkt. III. 1. B. C) niniejszej 

SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych oraz sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

 
5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w 

przypadku kiedy: 
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia. 

b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1. 

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty 
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

 

6. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 
7. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy. 
8. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16-20 lub ust. 5 

ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 
skarbowym, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w 
zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w 
tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

9. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 6. 

10. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

 
IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE 

WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 
1. Wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
zgodnie z pkt. V SIWZ. 
 
2. Do oferty Wykonawca zobligowany jest załączyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym: 
1) Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ): 
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a) Działając zgodnie z przepisami ustawy Zamawiający żąda złożenia, aktualnego na dzień składania ofert 
oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, 
stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

b) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.2.1) lit a), Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego 
Dokumentu Zamówienia (dalej JEDZ), o którym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy, który będzie stanowić 
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu.  

c) JEDZ należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
d) Wymogi dotyczące złożenia JEDZ zostały określone w pkt. V SIWZ. 
e) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ o którym mowa powyżej 

składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ ma potwierdzać spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

f) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazw firm podwykonawców, z zastrzeżeniem pkt. III. 3 
niniejszej SIWZ. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału 
w postępowaniu, zamieszczał informacje o podwykonawcach w JEDZ, o którym mowa w pkt. IV.2.1) lit. b) 
oraz składał JEDZ dotyczące tych podwykonawców. 

 
2) Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (zgodnie z 
pkt. V SIWZ) wystawione dla osoby składającej ofertę, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika. 
3) W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty musi być dołączony dokument 
ustanawiający przez Wykonawców chcących startować wspólnie wspólnego pełnomocnika. 
 
UWAGA: 
Do oferty Wykonawca zobligowany jest załączyć jedynie powyżej wymienione oświadczenia i pełnomocnictwa 
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dodatkowe dokumenty, o 
których mowa w pkt. IV.4. złożone wraz z ofertą nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego, chyba że 
zaistnieje okoliczność o której mowa w § 10 rozporządzenia ministra rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia – co nastąpić może poprzez złożenie „Oświadczenia dotyczącego złożonych wraz z ofertą 
oświadczeń oraz dokumentów”, którego wzór załączono do SIWZ. 
W przypadku złożenia wraz z ofertą dokumentów nie wymaganych na tym etapie od Wykonawcy i 
jednoczesnym braku oświadczenia, o którym mowa powyżej („Oświadczenie dotyczącego złożonych wraz z 
ofertą oświadczeń oraz dokumentów”, którego wzór załączono do SIWZ) Wykonawca zostanie wezwany do 
złożenia tych dokumentów na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp. Natomiast w przypadku złożenia w 
Formularzu oświadczenia o aktualności i jednoczesnym złożeniu do oferty dokumentów niekompletnych, 
zawierających błędy lub budzących wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Wykonawca zostanie wezwany 
do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 
 
3. Informacje o przynależności do grupy kapitałowej: 
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o 
której mowa w art.  86 ust.  5  ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności  lub 
braku  przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 
Oświadczenie Wykonawca składa w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy, oddzielnie 
składa ww. dokument. 
UWAGA: W przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty w ramach niniejszego postępowania złożenie ww. 
oświadczenia nie jest wymagane. 
 
4. Po otwarciu ofert:  
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 26 ust. 1, wezwie Wykonawcę, 

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie 
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aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, potwierdzających : 
A. spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych w Pkt. III.1.B.A) SIWZ; 
B. brak podstaw wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 oraz w art. 

24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy, 
 

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda 
następujących dokumentów: 
a) koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z 

rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; - Dokumenty wskazane w Pkt. III.1.B.A) 
SIWZ, 

b) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub 
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były 
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych 
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu; - Zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ : „Wykaz zamówień 
potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu”, 

c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; - Zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ 
: „Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia”, 

d) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu 
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. - 
Zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ : „Wykaz posiadanego sprzętu”, 

e) zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia, w sytuacji określonej w art. 22a ustawy. 

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości 
Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi 
były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

 
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 

12-22 oraz w art. 24 ust. 5 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, 

wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; (tj. informacje z 
Krajowego Rejestru Karnego wystawiane dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w 
zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 13; osób fizycznych będących: członkiem organu 
zarządzającego, nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej, komplementariusza w 
spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, prokurenta,  w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt.  
14 ustawy; informacji z Krajowego Rejestru Karnego wystawiane dla Wykonawców będących 
podmiotem zbiorowym w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 21 ustawy), 

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 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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c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca 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; 

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów 
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami 
lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – oświadczenie Zawarte w JEDZ;  

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienie publiczne – oświadczenie Zawarte w JEDZ; 

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w 
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016, poz. 716) – 
oświadczenie Zawarte w JEDZ. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. dokumenty 
Wykonawca składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 

 
4. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o którym mowa w SIWZ pkt. IV.4.3. : 
1)  lit. a) - 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 i 21; 
2)  lit. b) – d) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a)  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, 
b)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

Dokumenty, o których mowa w ppkt 1) i ppkt 2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w ppkt. 2) lit. a), powinny 
być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 
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 ppkt. 1) i 2), 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 Wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tej osoby. Terminy ich wystawienia określone w ust. 4 stosuje się odpowiednio. 
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 
IV.4.3.a), składa dokument, o którym mowa w pkt. IV.4.4.1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 
21 ustawy.  
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się 
takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
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W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić 
się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o 
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 
 

5. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych w SIWZ pkt. IV.4.3. 

 
6. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w SIWZ pkt. IV.4.3., 

dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie 
jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w 
art. 22a ustawy. 

 
7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający skorzysta na każdym etapie postępowania z wezwania Wykonawców do złożenia wszystkich 
lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają 
warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

8. Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ, o którym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy, 
odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim 
przypadku dowodem spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 
wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę w JEDZ, o którym mowa w art. 25a 
ust. 2 ustawy. 

9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące 
tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 
oraz z 2016 r. poz. 1579). 
W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać dostępność oświadczeń lub dokumentów w 
formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz 
danych. Wówczas Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę 
oświadczenia lub dokumenty.  
W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu 
Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego 
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

 
V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY, JEDZ, 
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Informacje ogólne: 
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 

przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty 
elektronicznej. 

2) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Mariusz Piasecki tel. 513 660 314 
oraz Monika Lada-Lenczuk tel. 786 866 206 e-mail: pdr@pdr-eko.pl oraz pdr-zamowienia@pdr-eko.pl. 
Polkowicka Dolina Recyklingu Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice w godzinach pracy: od 
poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. 
Adres skrzynki ePUAP Zamawiającego, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z 
postępowaniem /polkowice_pdr/SkrytkaESP. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt 
poza drogą elektroniczną - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z 
Wykonawcami. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w 
szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 
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3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać 
konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych 
kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w 
Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Regulaminy dostępne są odpowiednio na 
stronach miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal. Przed 
przystąpieniem do wysyłania i odbierania w/w dokumentów Wykonawca powinien zapoznać się z aktualnymi 
i bieżącymi regulaminami i instrukcjami korzystania z miniPortalu oraz ePUAP, oraz do postępowania 
zgodnie z nimi.  

5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, 
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

6) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania 
na ePUAP. 

7) Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne 
są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 
 
Zamawiający zaleca Wykonawcom sprawdzanie zgodności Identyfikatora postępowania i klucza publicznego, 
przy użyciu których Wykonawca dokonywać będzie zaszyfrowania oferty dla niniejszego postępowania o 
udzielenie zamówienia, z Identyfikatorem postępowania i kluczem publicznym dostępnymi na Liście 
wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowiącymi załącznik do niniejszej SIWZ. Zamawiający zaleca 
także Wykonawcom sprawdzanie czy Identyfikatora postępowania, który wpisują do aplikacji do szyfrowania 
udostępnionej na miniPortalu zgadza się z kluczem publicznym przy użyciu których Wykonawca dokonywać 
będzie zaszyfrowania oferty dla niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
2. Sposób przygotowania i złożenia oferty oraz JEDZ oraz Oświadczeń i dokumentów 
1) Wykonawca składa ofertę, za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal ePUAP i udostępnionego również na 
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez 
Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany 
jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z 
postępowaniem. 

2) Adres skrzynki ePUAP Zamawiającego, na który należy składać oferty, a także na którym prowadzona 
będzie korespondencja związana z postępowaniem /polkowice_pdr/SkrytkaESP. 

3) Oferta wraz z załącznikami w tym JEDZ powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem 
postaci elektronicznej w formacie danych txt, .rtf, .pdf, .odt, .ods, .doc, .docx, .xls, .xslx, .xps i podpisana 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany 
został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. 

4) Kwalifikowany podpis elektroniczny, za pomocą którego podpisywana będzie oferta lub oświadczenia oraz 
za pomocą którego będzie potwierdzana zgodność z oryginałem kopii oświadczeń lub kopii dokumentów, 
powinien być aktualny i ważny w chwili podpisywania lub potwierdzania za zgodność z oryginałem 

5) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert, oświadczeń i dokumentów w języku innym niż polski. W 
przypadku, gdy przedkładane dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126, z 2018 r. poz. 1993), 
sporządzone są w innym języku, należy przedłożyć je wraz z ich tłumaczeniem na język polski. 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez 
Wykonawcę i pobranych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów. 

6) Tajemnica przedsiębiorstwa: 
a) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w 

postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z 
wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli 
Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie 
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

b) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi 
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jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Brak jednoznacznego wskazania, które 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i 
zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Zamawiający 
udostępnia wraz z SIWZ wzór „Oświadczenia potwierdzającego zasadność zastrzeżenia informacji jako 
tajemnicy przedsiębiorstwa” 

c) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z 
uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. Zgodnie z przywołaną 
ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się 
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca 
podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

d) Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 
ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo 
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za 
skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż 
dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

7) Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować 
do jednego pliku archiwum (ZIP). Wymogi dotyczące przygotowania JEDZ: 
a) Zamawiający dopuszcza w szczególności formaty przesyłanych danych wskazane w V.2.3) SIWZ,  
b) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub 

innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie 
dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów. 

c) JEDZ winien być sporządzony i wypełniony zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego 
w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym 
standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. W załączniku Nr 1 do tego 
Rozporządzenia zawarta jest Instrukcja wypełniania JEDZ (Instrukcja wypełniania JEDZ jest dostępna 
do pobrania w języku polskim pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-
dokument-zamowienia).  

d) Wzór JEDZ, wypełniony przez Zamawiającego w Części I stanowi załącznik nr 1 do Formularza 
ofertowego (odrębne pliki), i jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego jako odrębny plik 
stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ.  

e) Zamawiający informuje, iż zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej UZP (adres informacji: 
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/elektroniczne-
narzedzie-do-wypelniania-jedzespd) istnieje możliwość skorzystania z Elektronicznego narzędzia do 
wypełnienia JEDZ/ESPD (eESPD). Serwis eESPD został udostępniony przez Urząd Zamówień 
Publicznych pod adresem https://espd.uzp.gov.pl/. 

f) Zamawiający wygenerował i wstępnie przygotował w serwisie eESPD plik xml i dołączył go do 
niniejszej SIWZ. Wykonawca ma możliwość skorzystania z eESPD. Szczegółowe informacje dotyczące 
skorzystania z eESPD zostały wskazane na w/w stronie UZP. 

g) Zamawiający wymaga wypełnienia JEDZ w Części II, III, IV (w sekcji α: Ogólne Oświadczenie 
Dotyczące Wszystkich Kryteriów Kwalifikacji)  i VI. 

h) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca 
podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę 
kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis 
elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o 
usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579). 

i) JEDZ należy złożyć w oryginale. 
8) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i 
udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji 
użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

9) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 
złożonej oferty. 

10) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego załącznikami 
zamieszczonymi w Rozdziale B niniejszej specyfikacji. 

11) Odpowiedzi powinny być udzielone na wszystkie pytania zawarte w Formularzu Ofertowym, jeżeli 
zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe strony, jeżeli pytanie postawione w Formularzu lub w 
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załączniku nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać „nie dotyczy”. 
12) Zasady podpisania oferty oraz poświadczania za zgodność z oryginałem: 

a) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez 
osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty 
dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi zostać złożone w formie elektronicznej 
podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Natomiast w przypadku, gdy Wykonawca będzie 
dysponował jedynie pełnomocnictwem w formie pisemnej, składa je w formie elektronicznego 
poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, które notariusz opatruje 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o 
notariacie (Dz. U. z 2017 poz. 2291 t.j. ze zm.)). Wówczas do oferty w formie elektronicznej należy 
załączyć odpis pełnomocnictwa sporządzony przez notariusza w formie elektronicznej. 

b) Zgodnie z § 14 ust. 2 Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1126, z 2018 r. poz. 1993) dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, 
składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub 
oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

c) Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje 
przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.  

d) Zgodność z oryginałem kopii oświadczeń i dokumentów musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby) 
podpisującą ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią 
załączonego do oferty pełnomocnictwa.  

e) W przypadku gdy podmiot jest reprezentowany łącznie przez więcej niż jedną osobę zgodnie z treścią 
dokumentu określającego status prawny podmiotu lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa, 
podpisanie oferty i JEDZ lub oświadczenia lub poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej 
kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanych podpisów elektronicznych 
wszystkich tych osób. 

f) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z 
nich dotyczą. 

13) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. 
Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego 
Wykonawcę. 

14) Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
15) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
16) Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp 

zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści 
zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie 
przewidzianym w rozdziale: UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują zmian 
warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

 
3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i wniosków) 
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w 

szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego 
przez miniPortal (Formularz do komunikacji).  We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem numerem ogłoszenia (TED 
[udostępniony w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym wraz z SIWZ] lub ID postępowania 
[zamieszczonym jako klucz publiczny wraz z SIWZ]).. 

2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email 
pdr@pdr-eko.pl oraz pdr-zamowienia@pdr-eko.pl. Komunikacja za pomocą poczty elektronicznej nie 
dotyczy etapu składania ofert.  

3) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń  składane są 
przez Wykonawcę za  pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza 
również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń  za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2) adres email. Sposób 
sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 
oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 
27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz 
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rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

4) Oświadczenia lub dokumenty, do których ewentualnego uzupełnienia będą wzywani Wykonawcy, podlegają 
złożeniu w formie określonej w § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w wyznaczonym 
terminie. Niezłożenie uzupełnianych oświadczeń lub dokumentów w wymaganej przepisami powołanego 
rozporządzenia formie, w wyznaczonym do tego terminie – skutkować będzie uznaniem przez 
Zamawiającego, iż nie doszło do ich terminowego złożenia. 

5) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 
pomocą poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 
 

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie przed terminem składania ofert 

wadium w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

- pieniądzu; 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
- gwarancjach bankowych; 
- gwarancjach ubezpieczeniowych; 
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2016, poz. 359 j.t.). 
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnosić przelewem na konto Zamawiającego: 

 
BANK ZACHODNI WBK S.A.O/POLKOWICE 

Nr konta  22 1090 2109 0000 0001 3537 6142 
 

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na w/w rachunku 
bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny 
wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 

5. Przy dokonywaniu przelewu w tym z konta zagranicznego należy wliczyć czas trwania operacji 
bankowych i ewentualnych dodatkowych kosztów, które mogą wynikać z różnicy kursowej, opłat 
bankowych czy prowizji, ponieważ ofertę wtedy uważa się za zabezpieczoną wadium, gdy wpłacone 
pieniądze znajdą się na rachunku bankowym Zamawiającego do upływu terminu składania ofert, w 
wymaganej wysokości. 

 
6. Brak wniesionego wadium, lub wniesienie wadium w kwocie niższej niż wymagana przez Zamawiającego, 

czyli wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy pzp: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało 
wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium”. 

7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez 
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej 
kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 

8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 

9. Zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy wadium wnoszone w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Zamawiającego. Niedopuszczalne jest wpłacanie wadium gotówką w Kasie Zamawiającego 
lub też gotówką w banku zapewniającym bankową obsługę Zamawiającego tj. BANK ZACHODNI WBK 
S.A.O/POLKOWICE (wpłata gotówkowa nie spełnia wymogu ustawy Prawo zamówień publicznych – art. 45 
ust.7.) 

10. Zgodnie z art. 46 ust. 4a: „Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca 
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 wybrania oferty złożonej przez 
wykonawcę jako najkorzystniejszej.” 

11. Zgodnie z art. 85 ust. 4: „Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
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przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po 
wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy 
jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.” 

 
VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

1. W każdej podlegającej rozpatrywaniu ofercie Wykonawca zgodnie z Formularzem ofertowym określa 
jednostkowa cenę brutto (1 Mg)  K1. Cena oferty to cena brutto za wykonanie przedmiotu umowy, podana  w 
następujący sposób: 

 cena brutto w rozbiciu na: 
* za 1Mg 
*  za cały okres trwania umowy 

2. Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające:  
a) z zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
b) z zapisów umowy, 
c) z przepisów obowiązującego prawa, 
d) z możliwych zdarzeń losowych  związanych z realizacją zamówienia, 
e)  organizacją prac, dyspozycyjnością, itp. 

3. Cena ta musi zawierać pełny zakres rzeczowy zamówienia z niezbędnymi kosztami, opłatami itp. 
niezbędnymi dla właściwej realizacji przedmiotu zamówienia, a także inne wydatki, koszty i zobowiązania – 
bez możliwości wysuwania roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 

4. Wartość  należy podać w złotych polskich z uwzględnieniem podatku VAT. 
5. Cena musi być: podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – 

poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 
6. Jeżeli złożono ofertę, której cena zawiera towary, których nabycie prowadzi do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) to Wykonawca wraz z 
ofertą składa o tym informację, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

7. Zgodnie z art. 90 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (…) koszty pracy, których wartość 
przyjęto do ustalenia ceny nie mogą być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę. 

 
VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY  

 
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria: 
 

1) kryterium  K1  : 100 % - cena jednostkowa brutto ( 1 Mg )  
 
 

            C najniższa x 100 
K1 = ____________________ x 100 % 
                  C badana 

 
 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom określonym w 
ustawie i w SIWZ oraz została oceniona jako najkorzystniejsza, czyli uzyskała najwyższą liczbę punktów. 
 

IX. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ 
1. Wyjaśnienia treści SIWZ będą udzielane w trybie art. 38 ustawy, co oznacza, że Zamawiający jest 

obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później, niż na 6 dni przed upływem terminu 
składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później 
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie wskazanego terminu lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. Zamawiający odpowiadając na zapytania przesyła jednocześnie treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, 
którym dostarczono niniejszą SIWZ (bez ujawnienia źródła zapytania) oraz zamieszcza na stronie 
internetowej na której jest udostępniona SIWZ. 
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4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej na której jest 
udostępniona SIWZ. 

5. Zamawiający przedłuży, w razie zaistnienia takiej konieczności, termin składania ofert, w celu umożliwienia 
Wykonawcom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. W tym 
przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego 
terminu będą podlegały nowemu terminowi. 

6. Jeżeli w postępowaniu zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, 
informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami 
wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub 
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

7. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do 
wprowadzenia zmian ofertach, jeżeli jest to konieczne. 

8. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 11, jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, 
wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu 
oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie 
zmian w ofertach, z tym że w postępowaniach, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania ofert nie może być krótszy niż 15 dni od 
dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – w trybie przetargu 
nieograniczonego. 

9. Zamawiający niezwłocznie po przekazaniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii 
Europejskiej zamieści informację o zmianach na stronie internetowej. 

10. Zamawiający przedłużając termin składania ofert informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, 
oraz zamieszcza stosowną informację na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 

11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o którym mowa w pkt. 1. 

12. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.  

 
X. INFORMACJE W SPRAWIE WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający wykluczy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, którzy nie 
spełniają warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy i podlegają wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ustawy. 

2. Zamawiający wykluczy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, którzy w 
wyznaczonym terminie nie uzupełnili lub nie wyjaśnili dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu. 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli 
oferty o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 

4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 

XI. INFORMACJE W SPRAWIE ODRZUCENIA OFERTY 
1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) jest niezgodna z ustawą; 
2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3; 
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji; 
4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 

niezaproszonego do składania ofert; 
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o 

której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3; 
7a) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą; 
7b) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał 

wniesienia wadium; 
7c) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego; 
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7d) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego 
bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób. 

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
2. Oferty Wykonawców, którzy nie potwierdzili spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty 

budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, a także nie spełnili innych wymagań określonych w 
ustawie, SIWZ oraz w ogłoszeniu podlegać będą odrzuceniu.  

3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne. 

4. Zamawiający nie odrzuci oferty, w sytuacji wystąpienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, 
oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek 
oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
niepowodujących istotnych zmian w treści oferty: 

a) Oczywiste omyłki pisarskie – bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów, np.: 
- widoczna mylna  pisownia wyrazu, 
- ewidentny błąd gramatyczny, 
- niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, 
- ewidentny błąd rzeczowy np. 31 listopada 2008 r., 
- rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie. 

b) Oczywiste omyłki rachunkowe – omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach, np.: błędny wynik 
działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia, z uwzględnieniem 
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

c) Inne omyłki – polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

OMYŁKI W OFERTACH, O KTÓRYCH MOWA W ust. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, POPRAWIANE BĘDĄ JEDNAKŻE TYLKO 
W SYTUACJACH , KIEDY NIE BĘDĄ POWODOWAĆ ISTOTNYCH ZMIAN W TREŚCI OFERTY. 
 

XII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują 
środki ochrony prawnej. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany 
na podstawie ustawy. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Zgodnie z art. 180 ust. 4 ustawy odwołanie wnosi się do Prezesa Izby (adres: Urząd Zamówień Publicznych, 
ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, Polska, strona internetowa: www.uzp.gov.pl) w formie pisemnej w 
postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

6. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż 
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, opisanych w pkt. V.3. SIWZ. 

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie 
drugie, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ 
zamówienia na stronie internetowej. 

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w w/w pkt. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
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1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia, 

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, jeżeli Zamawiający, nie opublikował w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

11. Zasady postępowania po wniesieniu odwołania, zostały określone w Dziale VI ustawy Pzp. 
12. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
13. Skargę wnosi się do sadu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. 
14. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, jest równoznaczne z jej 
wniesieniem. 

15. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać 
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, 
a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. 

16. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. 
 

XIII. WZÓR UMOWY 
Wzór umowy został zamieszczony w ROZDZIALE B niniejszej specyfikacji i stanowi jej integralna część. 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz 
wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego jeżeli przy ich uwzględnieniu 
należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność 
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub zostało to przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i niniejszej umowie lub też 
wynika z okoliczności wskazanych w art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych. 
3. Dopuszcza się zmianę przedstawicieli stron z przyczyn niezależnych od stron (siły wyższe*, zdarzenia losowe, 
itp.). Strony zgodnie ustalają, że zmiana przedstawicieli będzie poprzez pisemne poinformowanie stron o 
zaistnieniu tego faktu. 
4. Dopuszcza się zmianę zapisów umownych stanowiących oczywistą omyłkę. 
5. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w drodze obustronnie podpisanego aneksu w przypadku, gdy 
całkowita ilość odpadów (określona w SIWZ i umowie) przeznaczonych do odbioru, transportu i 
zagospodarowania nie zostanie w całości wykorzystana. 
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu rzeczowego dokonanego przez Zamawiającego, w trakcie 
realizacji zamówienia lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (sił wyższych*,). 
*siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; 
wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej 
wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być 
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu. 
 

XIV. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU 
PRZETARGU W CELU ZAWARCIA UMOWY. 

1. Umowę zawiera się w trybie zgodnym z art. 139 ustawy. 
2. Postanowienia ustalone w istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie podlegają negocjacjom po upływie terminu wyznaczonego 
na składanie ofert. 

3. W celu zawarcia umowy upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, który wygrał przetarg powinien 
zgłosić się w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może 
wybrać ofertę najkorzystniejszą  spośród  pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i  
oceny.  

5. 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 powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może wtedy żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

6. Przed podpisaniem umowy należy przekazać Zamawiającemu: 
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wskazane przez zamawiającego w opisie 
przedmiotu zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wskazane czynności 
wykonają osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 



 
 

 
Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o.  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 
59-100 Polkowice, ul. Dąbrowskiego 2  IX Wydział Gospodarczy KRS 
www.pdr-eko.pl, e-mail: pdr@pdr-eko.pl  Kapitał zakładowy: 21 123 700,00 zł 
sekretariat tel. 76 847 91 29                KRS: 0000710587 NIP: 5020116033 REGON: 368345060 

18

imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę (np. umowa na czas określony, nieokreślony, itp.) 
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
Podwykonawcy. 

b) kopię opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia, na kwotę minimum 500.000 zł, wraz z dowodem uiszczenia należnych 
składek. Ubezpieczenie powinno być ważne przez cały okres realizacji umowy. W przypadku, kiedy 
ubezpieczenie będzie wygasać w trakcie realizacji umowy wykonawca dołączy oświadczenie, mocą 
którego zobowiąże się do przedłużenia ubezpieczenia po jego wygaśnięciu. 

c) w przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu - dowód 
wniesienia zabezpieczenia w wysokości 10 % ceny całkowitej oferty za cały przedmiot 
zamówienia brutto* podanej w ofercie w zaokrągleniu do pełnych złotych, „w dół”; (* - netto, 
w przypadku określenia w ofercie tylko ceny netto, uzależnione od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, 
jako najkorzystniejsza - tj. jeżeli wybór tej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego) 

d) w przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej niż pieniądz formie – 
należy przedłożyć dokument stanowiący zabezpieczenie; Wymaga się, aby przed wystawieniem 
dokumentu stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania umowy przekazać Zamawiającemu 
projekt zabezpieczenia celem sprawdzenia zgodności treści zabezpieczenia z ustawą Pzp oraz w celu 
uzgodnienia terminów obowiązywania zabezpieczenia z uwzględnieniem zapisów projektu umowy; 

e) w przypadku podpisywania umowy przez pełnomocnika - pełnomocnictwo, w oryginale lub kopii 
poświadczonej notarialnie, wystawione dla osoby podpisującej umowę, podpisane przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 

f) umowę konsorcjum, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, 
zawierającą co najmniej następujące elementy: 

- określenie celu gospodarczego, 
- oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, 

gwarancji i rękojmi, 
- wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków 

do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi,  
- solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 
- zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.  

Nie przedłożenie dokumentów przed terminem podpisania umowy, wyznaczonym przez Zamawiającego 
zostanie potraktowane jako uchylanie się od zawarcia umowy zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp. 
 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WNIESIENIA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (cena brutto)* 
(* - netto, w przypadku określenia w ofercie tylko ceny netto, uzależnione od Wykonawcy, którego oferta 
zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza - tj. jeżeli wybór tej oferty będzie prowadził do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego) 

 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w: 

- pieniądzu; 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
- gwarancjach bankowych; 
- gwarancjach ubezpieczeniowych; 
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
3. Zamawiający nie dopuszcza wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; 
- 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 rejestrowym 

i rejestrze zastawów. 
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w całości przed zawarciem umowy. 
5. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącanie z należności za częściowo 

wykonany przedmiot zamówienia zgodnie z art. 150 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
Zamawiającego. 

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku 
bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

8. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
9. Zgodnie z art. 147 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.  
10. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej niż pieniądz formie, 

zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu udzielonej rękojmi za wady. W takim przypadku 
zabezpieczenie w innej niż pieniądz formie, należy wnosić w wysokości wskazanej w ust. 1 na okres trwania 
umowy  

11. Projekt umowy nie przewiduje kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
przedmiotu umowy oraz z tytułu udzielonej rękojmi za wady. 

12. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji 
lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać 
następujące elementy:  
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), 

gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,  
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem (niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia oraz nie usunięcie lub nienależyte usunięcie wad i 
usterek ujawnionych w okresie udzielonej rękojmi za wady),  

c) kwoty gwarancji/poręczenia,  
d) terminy ważności gwarancji/poręczenia,  
e) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego Ofertę wybrano:  
o nie wykonał lub nienależycie wykonał przedmiot zamówienia i nie dokonał zapłaty wymagalnej 

należności z tego tytułu, 
o nie usunął lub nienależycie usunął wady i usterki ujawnione w okresie udzielonej rękojmi za wady i 

nie dokonał wymagalnej należności z tego tytułu 
f) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe;  
g) gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  
h) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem 

Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
i) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż termin 

wykonania zamówienia. 
 

XVI.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Oferty należy złożyć do dnia 04.11.2019 do godz. 10.00 w, za  pośrednictwem Formularza do złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal ePUAP i 
udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/.  

2. O fakcie złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę. Oferta złożona po 
terminie wskazanym w pkt 1 niniejszego rozdziału SIWZ zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.11.2019 o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego: ul. Dąbrowskiego 2, 
Polkowice, Zakład Oczyszczania Miasta, Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 1.  

4. Otwarcie ofert jest jawne. 
5. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i  

dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie: http://bip.pdr-eko.pl/ Zamawiający zamieści informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

7. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi o tym fakcie 
wszystkich Wykonawców (w sposób wskazany w pkt. V niniejszej SIWZ), którzy złożyli oferty, podając 
nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania 
działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a 
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także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 
8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub informacja o unieważnieniu postępowania zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 
 

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Termin związania złożoną ofertą ustala się na 60 dni (sześćdziesiąt dni). Bieg terminu rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania oferty.  
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie 

lub na wniosek Zamawiającego, 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. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp 
na przedłużenie terminu związania ofertą.  

 
XVIII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO 

Zamawiający, tj. Polkowicka Dolina Recyklingu Spółka z o.o., ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice, zgodnie z 
art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:  
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polkowicka Dolina Recyklingu Spółka z o.o., ul. 

Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice; 
 inspektorem ochrony danych osobowych w Polkowickiej Dolina Recyklingu Spółka z o.o. jest Pan Krzysztof 

Kostępski, kontakt: iod@pdr-eko.pl, w siedzibie administratora lub korespondencyjnie na adres Polkowickiej 
Dolina Recyklingu Spółka z o.o.: ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice;  

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Odbiór, transport oraz 
zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12- inne odpady (w tym zmieszane substancje przedmioty) z 
mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzące z terenu Zakładu 
Gospodarki Odpadami ul. Działkowa 20, 59-100 Polkowice” –prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego;  

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez odpowiedni okres wynikający z przepisów prawa, 
dotyczący obowiązku archiwizacji dokumentów (zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j. ze zm. z 2018 r. poz. 1603, poz. 2215 i z 2019 r. 
poz. 730) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych (Dz. U z 2011 r. nr 14 poz. 67)); 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO;  

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, z zastrzeżeniem, 

iż w przypadku gdy wykonanie ciążących na zamawiającym obowiązków związanych z umożliwieniem 
Pani/Panu prawa dostępu, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego 
wysiłku, zamawiający może zażądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji 
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego; 
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− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do 
sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników); 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania 
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); ponadto, wystąpienie z żądaniem ograniczenia 
przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 w przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, 
prawo dostępu i prawo do sprostowania danych są wykonywane w drodze żądania skierowanego do 
zamawiającego; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobowiązany wypełnić obowiązki informacyjne 
przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu. 
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ROZDZIAŁ B – WZÓR UMOWY 
 
 

UMOWA nr  ……………. 
zawarta w dniu ……………… 

  
pomiędzy  
Polkowicka Dolina Recyklingu Spółka z o.o.  
59-100 Polkowice, ul. Dąbrowskiego 2; 
NIP 502-011-60-33; 
Regon: 368345060 
reprezentowanym przez : 
……………………………………………. – Prezesa Spółki 
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,  
a, 
………………………………………………………………………………………………. 
reprezentowaną przez: ………………………………  - ………………………………  
zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ 

 
§1. 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadanie pn.: „Odbiór, transport oraz 
zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje przedmioty) z 
mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzące z terenu Zakładu Gospodarki 
Odpadami ul. Działkowa 20, 59-100 Polkowice”, zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz złożonej przez siebie ofercie. 
2. Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu 
nieograniczonego. 
 

§ 2. 
1. Zakres przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 tj. inne 
odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 
19 12 11, pochodzących z Zakładu Gospodarki Odpadów, ul. Działkowa 20, 59-100 Polkowice. 

 Odpady objęte niniejszym zamówieniem należy przetransportować, a następnie zagospodarować w 
instalacjach, które posiadają decyzje zezwalające na przetwarzanie tych odpadów w procesie 
odzysku/recyklingu, w sposób zgodny  z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz procesami 
odzysku/recyklingu wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz.U.2019.701 t.j. z dnia 2019.04.16). 

2. Miejsce odbioru przedmiotu zamówienia: Zakład Gospodarki Odpadami zlokalizowany przy ul. Działkowej 
20, 59-100 Polkowice. 

3. Odbiór odpadów następować będzie transportem zorganizowanym przez Wykonawcę i na jego koszt. 
4. Załadunek odpadów po stronie Zamawiającego. 
5. Odpady o kodzie 19 12 12, będą odbierane przez Wykonawcę od Zamawiającego z Zakładu Gospodarki 

Odpadami pod adresem ul. Działkowa 20, 59-100 Polkowice. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru ww. odpadów pojazdami ciężarowymi z ruchomą podłogą tzw. 

walkingfloor po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym. 
7. Wykonawca zobowiązany będzie po upływie jednego miesiąca od wykonywania usługi do dostarczenia 

Zamawiającemu, dokumentów potwierdzających końcowe przetworzenie odpadu wraz z informacją, że 
przekazane odpady nie zostały poddane składowaniu. Dokument ten wystawiony powinien być zbiorczo dla 
danego rodzaju odpadu za dany miesiąc w danym roku sprawozdawczym w terminie 14 dni od ostatniego 
dnia miesiąca. 

8. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na zgłoszenie telefoniczne, sukcesywnie według potrzeb 
Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem. 

9. Odbiór odpadów może następować w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 - 18.00. 
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odbioru do godziny 22.00. Po wcześniejszym poinformowaniu 

Wykonawcy. 
11. Wykonawca jest winien przedstawić uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w 

szczególności decyzje, koncesje, wpisy wydane przez odpowiednie organy. 
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12. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę odpadów odbywać się będzie na zalegalizowanych wagach 
Zamawiającego znajdujących się na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami, zlokalizowanego na ul. 
Działkowej 20 w Polkowicach. 

13. Ważenie potwierdzane będzie każdorazowo dowodem ważenia. Dokumenty te będą stanowić wyłączną 
podstawę do określenia ilości odebranych odpadów pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 

14. Zamawiający informuje, iż odpad o kodzie 19 12 12 pochodzi z dwóch frakcji: ze strumienia zmieszanych 
odpadów komunalnych (20 03 01) oraz ze zmieszanych odpadów opakowaniowych (15 01 06). Zamawiający 
posiada badania laboratoryjne kaloryczności wyżej wymienionych odpadów. 

15. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie ustalone każdorazowo w oparciu o ilość faktycznie odebranych i 
zagospodarowanych odpadów o kodzie 19 12 12 (potwierdzonymi kartami przekazania odpadów i dowodami 
ważeń). 

16. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za odebrane odpady oraz prawidłowe postępowanie z odpadami 
oraz wynikające z tego konsekwencje. 

17. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, utratę oraz ubytki w odpadach 
powstałych podczas ich transportu od chwili ich odebrania od Zamawiającegodo czasu zakończenia procesu 
odzysku. 

§ 3. 
1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od 01.12.2019 r. do 

30.06.2020 r. r. z zastrzeżeniem, iż może ona wygasnąć przed upływem tego terminu na skutek 
wyczerpania środków finansowych przez Zamawiającego na realizację przedmiotowego zadania 
wskazanych w § 4 ust. 2.  

§ 4. 
1. Strony ustalają, następującą stawkę jednostkową ryczałtową  za odebranie, transport i zagospodarowanie   1 
Mg odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 : 

a) – cena jednostkowa netto -  ………………… zł/Mg 
b) – podatek VAT  -   ….. % 
c) - cena jednostkowa brutto  -  …………………. Zł/Mg 

 (słownie: ……………………………………………………………………………………………….) 
 

2. Całkowita wartość brutto zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy, wynosi: 
……………………….. zł brutto. (słownie:  ………………………………………………… ) 

3. Całkowita wartość  brutto, o której mowa w ust. 2  jest wyliczona orientacyjnie za cały okres trwania 
umowy w ilości 7.000 Mg.  

4. Cena jednostkowa  brutto, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest aktualna na okres 
obowiązywania umowy i nie będzie podlegała zmianie w trakcie trwania umowy.  

5. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie ustalone każdorazowo w oparciu o ilość faktycznie odebranych i 
zagospodarowanych odpadów komunalnych (potwierdzoną kartami przekazania odpadów i raportami 
wagowymi) i pomnożonych przez stawkę określoną w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

6. Cena ta  zawiera ponadto  wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające:  
a) z zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
b) z zapisów umowy, 
c) z przepisów obowiązującego prawa, 
d) z możliwych zdarzeń losowych  związanych z realizacją zamówienia, 
e)  organizacją prac, dyspozycyjnością, itp. 

7. Powyższa cena uwzględnia  pełny zakres rzeczowy zamówienia z niezbędnymi kosztami, opłatami itp. 
niezbędnymi dla właściwej realizacji przedmiotu zamówienia, a także inne wydatki, koszty i zobowiązania – bez 
możliwości wysuwania roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 
8. Zgodnie z art. 90 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (…) koszty pracy, których wartość 
przyjęto do ustalenia ceny nie mogą być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265). 

§ 5. 
1. Strony ustalają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi fakturami częściowymi. 
2. Za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni 

od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, zgodnie ze złożoną ofertą.  
3. Zamawiający może na pisemny wniosek Wykonawcy dokonać wcześniej zapłaty wynagrodzenia pod 

warunkiem jednak pomniejszenia do kwotę stanowiącą iloczyn aktualnych odsetek ustawowych i liczby dni, 
o które została przyspieszona  płatność. 

4. Za zwłokę w płatności faktury Wykonawcy przysługują odsetki wysokości ustawowej. 
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5. Za moment spełnienia świadczenia uważa się dzień przekazania dyspozycji przez Zamawiającego do banku 
o przekazanie środków finansowych dla Wykonawcy. 

6. Zamawiający ma prawo do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia, jeżeli w terminie płatności wniesie 
zastrzeżenie do przedmiotu umowy, lub Wykonawca nie dostarczył dokumentów wskazanych w § 2 ust. 6. 

7. Wykonawcy nie przysługuje uprawnienie do dokonywania przelewu wierzytelności przysługującej od 
Zamawiającego na rzecz podmiotów trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie 
pisemnej. Decyzja Zamawiającego we wskazanym przedmiocie podejmowana jest w terminie 7 dni od daty 
pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o zamiarze dokonania przelewu. Za pisemne zawiadomienie 
strony uznają złożenie pisma w siedzibie zamawiającego lub doręczenie go listem poleconym. 

§ 6. 
1. Na podstawie art. 29 ust 3a ( oraz w związku z art. 36 ust 2 pkt 8a) ustawy Zamawiający wymaga    

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (pełny etat) przez Wykonawcę lub podwykonawcę  
a) co najmniej 1 osoba  zdolna do wykonania zamówienia , uprawnioną do nadzoru i koordynacji 
wykonywania zamówienia oraz do kontaktu z Zamawiającym, posiadającą min 2-letnie 
doświadczenie zawodowe związane z gospodarką odpadami  

       b) co najmniej 2 osoby zdolne do wykonania zamówienia, pełniących funkcję kierowcy 
posiadającymi uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie 
całkowitej przekraczającej 3,5 tony ( prawo jazdy kat. C)  

2. Zamawiający na czas urlopów oraz usprawiedliwionej nieobecności pracownika dopuszcza zastępstwo tych 
osób na podstawie umowy cywilno-prawnej . 

3. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłożył Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w 
ust. 1. Oświadczenie to zawiera w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wskazane czynności wykonają osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę 
(np. umowa na czas określony, nieokreślony, itp.) i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracowników świadczących wskazane czynności w okresie 
realizacji umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 
Kodeks pracy.  

5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest 
w szczególności do: 
a) żądania dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu poświadczone za 
zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umów o pracę osób 
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności określone w ust. 1 wraz z dokumentem regulującym 
zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

7. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w §  7 pkt. 2 umowy. 
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 
czynności. 

8. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących określone czynności na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne 
określone w § 7  pkt. 2) umowy. 

9. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących określone czynności na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od 
umowy  zgodnie z § 7  pkt. 3) umowy. 
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§ 7. 
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w 
następujących wypadkach i wysokościach : 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości  5 % całkowitej wartości umownej 
określonej w § 4 ust. 2, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca, 

2) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku zatrudnienia pracowników na 
podstawie umowy o pracę, o której mowa w § 6 Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę 
umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2. Kara umowna, o której mowa w 
zdaniu poprzedzającym naliczana będzie oddzielnie za każdy przypadek niewykonania ww. obowiązku 
oraz za każdy miesiąc realizacji umowy. 

3) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku zatrudnienia pracowników na 
podstawie umowy o pracę, o której mowa w § 6 Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od 
umowy. W przypadku takim Wykonawcy nie będą służyć względem Zamawiającego żadne roszczenia, w 
tym o naprawienie szkody. 

4) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości  5 % całkowitej wartości umownej 
określonej w § 4 ust. 2  , gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności , za które 
odpowiada Zamawiający. 

2.Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego. 

§ 8. 
1. W razie wystąpienia 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 powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w szczególności w przypadku: 

a) nie dotrzymywania warunków zawartych w umowie , 
b) szkody wyrządzonej Zamawiającemu, 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i 
powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 9. 
Poza przypadkiem, o którym mowa w § 8, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 
sytuacjach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 
a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy 
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
c) wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie  kontynuuje jej 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec 
zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 
wobec Wykonawcy. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z tygodniowym wypowiedzeniem. 
4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający zobowiązany 
jest do  zapłaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy oraz  pokrycia udokumentowanych kosztów 
poniesionych przez Wykonawcę. 

§ 10. 
 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz 
wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego jeżeli przy ich uwzględnieniu 
należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność 
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub zostało to przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i niniejszej umowie lub też 
wynika z okoliczności wskazanych w art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych. 
3. Dopuszcza się zmianę przedstawicieli stron z przyczyn niezależnych od stron (siły wyższe*, zdarzenia losowe, 
itp.). Strony zgodnie ustalają, że zmiana przedstawicieli będzie poprzez pisemne poinformowanie stron o 
zaistnieniu tego faktu. 
4. Dopuszcza się zmianę zapisów umownych stanowiących oczywistą omyłkę. 
5. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w drodze obustronnie podpisanego aneksu w przypadku, gdy 
całkowita ilość odpadów (określona w SIWZ i umowie) przeznaczonych do odbioru, transportu i 
zagospodarowania nie zostanie w całości wykorzystana. 
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6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu rzeczowego dokonanego przez Zamawiającego, w trakcie 
realizacji zamówienia lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (sił wyższych*,). 

*siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; 
wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w 
przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie 
może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu. 

 
§ 11. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca wniósł w dniu podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

o wartości ...................... złotych (słownie: ......................złotych), w formie ......................., co stanowi 10 % 
wartości umownej (brutto). Zabezpieczenie powyższe służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy. 

2. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia zakończenia umowy. 
3. W przypadku zmiany, przesunięcia terminu zakończenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest 

przed terminem wygaśnięcia wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy do złożenia aneksu 
do powyższego zabezpieczenia lub nowego zabezpieczenia na okres wynikający z przesunięcia terminu 
zakończenia zadania. 

4. W przypadku niedopełnienia obowiązku wynikającego z ust. 3, jak również obowiązku wynikającego  
z Prawa zamówień publicznych, Zamawiający ma prawo do potrącania należnych kwot z faktury 
przedłożonej do rozliczenia. 

§ 12. 
1.Wykonawca ustanawia osobę odpowiedzialną za realizację umowy w osobie: …………………………, który 
będzie jego reprezentantem . 
2. Zamawiający ustanawia do sprawowania kontroli nad realizacją umowy w osobie: ......................... , który 
będzie jego reprezentantem. 

§ 13 
Wykonawcy nie przysługuje uprawnienie do cedowania wierzytelności całości lub części przysługującej 
Zamawiającemu z tytułu wykonania prac przewidzianych niniejszą umową bez wcześniejszej zgody 
Zamawiającego wyrażonej formą pisemną pod rygorem nieważności.  

§ 14 
 

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. 
W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu 
na siedzibę Zamawiającego. 

§ 15. 
Umowa została sporządzona w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden 
dla  Wykonawcy. 
 
          ZAMAWIAJĄCY:                                                                            WYKONAWCA: 
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