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Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest dalej Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub specyfikacją.
Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na internetowej stronie
Zamawiającego www.imn.legnica.pl

I.

ZAMAWIAJĄCY
Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddział w Legnicy
Adres: ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica
NIP: 631-020-07-71
Regon: 000027542-00033

II.

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy SIWZ oznaczone jest znakiem: ZDH/20/2018
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

III.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poź. zm.).
2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa
Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa powyżej.
3. Wartość zamówienia przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej
SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie
zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. (Art. 24aa ustawy Pzp)

IV.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

IV.1. Wstęp
Ilekroć w niniejszej SIWZ używa się terminów takich jak: odzysk, zbieranie, unieszkodliwienie, transport
odpadów, posiadacz odpadów - należy rozumieć je zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie O odpadach z
dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 992 ).

IV.2. Kody CPV
CPV: 90.53.30.00-2 Usługi gospodarki odpadami;
CPV: 90.51.20.00- Usługi transportu odpadów;
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IV.3.Określenie przedmiotu zamówienia, wielkości zakresu zamówienia i sposobu realizacji.
IV.3.1 Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie sukcesywnych usług na rzecz Instytutu Metali Nieżelaznych
w Gliwicach Oddział w Legnicy polegających na odbiorze i przyjęciu do zagospodarowania tj. zbierania i/lub
przetwarzania (odzysk/unieszkodliwianie) żużla z produkcji stopów ołowiu w oparciu o posiadane zezwolenie
na prowadzenie tego rodzaju działalności.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 1923) w sprawie
katalogu odpadów żużle stanowią odpady niebezpieczne o kodzie 10 04 01*. Żużle z produkcji stopów
ołowiu znajdują się w wykazie bursztynowym odpadów i zostały wymienione w Załączniku nr IV
do rozporządzenia nr 1013/2006 – lista A Konwencji Bazylejskiej.
Zamawiający zaleca zapoznanie się charakterystyką przedmiotowego odpadu, jego postacią fizyczną
i gabarytami, przed terminem złożenia oferty. Zamawiający udostępni charakterystykę odpadu na pisemny
wniosek Wykonawcy. Wzór wniosku o udostępnienie charakterystyki odpadu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
Zamawiający na wniosek Wykonawcy umożliwi pobranie próbki odpadów do badań laboratoryjnych.
Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w czterech częściach, opisanych dalej w Specyfikacji.
IV.3.2 Wielkość zakresu zamówienia
Wykonawca dokona odbioru i zagospodarowania tj. zbierania i/lub przetwarzania (odzysku/
unieszkodliwienia) według następującego podziału na części:
•

Część I:

5000 ton w terminie do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy (tj. ok. 625 ton/mc)

•

Część II:

3000 ton w terminie do 6 miesięcy od daty podpisania umowy (tj. ok. 500 ton/mc)

•

Część III:

1 000 ton w terminie do 2 miesięcy od daty podpisania umowy (tj. ok. 550 ton/mc)

•

Część IV:

1 000 ton w terminie do 2 miesięcy od daty podpisania umowy (tj. ok. 550 ton/mc)

Zamawiający, w przypadku nie zrealizowania w zaplanowanych okresach odbioru określonej ilości zastrzega
sobie możliwość przedłużenia Umowy o kolejne 3 miesiące. Ewentualne przedłużenie umowy zależy od
decyzji Zamawiającego i jest dla Wykonawcy wiążące.
Maksymalna dobowa wielkość odbiorów: 30 ton na dobę dla każdej z poszczególnych części postępowania,
dla każdego z Wykonawców.
Odbiór będzie realizowany w dni robocze, z możliwością czasowego ograniczenia lub wstrzymania odbiorów
po stronie Zamawiającego. Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na odbiór żużla zgłaszane przez
Zamawiającego nie może przekroczyć łącznie 120 Mg dla wszystkich czterech w/w części.
IV.3.3 Obowiązki prawne dotyczące realizacji zamówienia
Wariant 1. Wykonawca realizuje usługę odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie Polski
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Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę odbioru i zagospodarowania odpadów tj. zbierania i/lub
przetwarzania (odzysku/ unieszkodliwiania) zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst
jedn. Dz. U. 2018 poz. 992 ).oraz ustawą z dnia 10 lutego 2017r. Prawo ochrony środowiska, a także z
zgodnie z innymi przepisami w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z międzynarodową konwencją
dotyczącą drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych – ADR oraz Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.

Wariant 2. Wykonawca realizuje usługę odbioru i zagospodarowania odpadów poza terenem Polski
Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę odbioru i zagospodarowania odpadów tj. przetwarzania
(odzysku/ unieszkodliwiania) stosując się do wymagań rozporządzenia WE

nr 1013/2006 Parlamentu

Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów , ustawy z dnia 29
czerwca 2007 o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.

IV.3.4 Sposób realizacji zamówienia
Przez odbiór odpadów do zagospodarowania tj. zbierania i/lub przetwarzania (odzysku/ unieszkodliwienia)
należy rozumieć ich załadunek na środki transportu Wykonawcy. W tym celu Wykonawca zorganizuje
we własnym zakresie, na własną odpowiedzialność i własny koszt transport odpadów do miejsca
przeznaczenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca zobowiązuje się
przy realizacji zamówienia do spełnienia wymagań Umowy Europejskiej ADR oraz Ustawy z dnia 19 sierpnia
2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.
Wykonawca zobowiązany jest pełnić w imieniu Instytutu Metali Nieżelaznych roli nadawcy, załadowcy
oraz przewoźnika w rozumieniu działu 1.4 Umowy Europejskiej ADR wraz ze wszystkimi konsekwencjami
prawnymi. Wykonawca zapewni do wykonania zamówienia sprawne technicznie pojazdy samowyładowcze
(typu wywrotka), o ładowności min 24 tony. Odbiór przedmiotowego materiału może być realizowany
wyłącznie przez pojazdy wyposażone w naczepy/przyczepy stalowe, do przewozu materiałów
kawałkowych lub sypkich. W przypadku podstawienia przez Wykonawcę naczep/przyczep aluminiowych,
Zamawiający ma prawo odmówić realizacji załadunku, lub zażądać od Wykonawcy oświadczenia o
świadomej odpowiedzialności, wynikającej z ewentualnego uszkodzenia naczepy/przyczepy podczas
załadunku. Pojazdy odbierające żużel wyposażone będą w plandeki zabezpieczające przed pyleniem w
trakcie transportu. Za zgodność transportu z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego odpowiada
Wykonawca.
Wykonawca zobowiązany będzie do przyjęcia na środki transportu, oraz przewozu materiału w sposób nie
powodujący zanieczyszczeń w miejscu załadunku oraz na trasie przewozu odpadu, polegających na jego
rozsypaniu się. W przypadku zanieczyszczenia żużlem dróg wewnętrznych Huty Miedzi „Legnica” jak również
dróg publicznych wykorzystywanych do przewozu materiału do miejsca przeznaczenia, Wykonawca
zobowiązany będzie do posprzątania zanieczyszczonego terenu. W przypadku obciążenia Zamawiającego
przez Hutę Miedzi „Legnica” kosztami uprzątnięcia dróg zanieczyszczeniem spowodowanym przez pojazdy
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Wykonawcy, Zamawiający skoryguje należność naliczoną na stronę Wykonawcy o kwotę wynikającą z w/w
obciążenia.
Zamawiający przewiduje możliwość odpłatnego użyczenia Wykonawcy własnego sprzętu do celu realizacji
załadunku odpadu na pojazdy Wykonawcy. Wymagane jest w tym celu złożenie na stronę Zamawiającego
odrębnego zlecenia. Rozliczanie zrealizowanych załadunków następować będzie po zamknięciu miesiąca
kalendarzowego, na mocy faktury sporządzonej na stronę odbierającego odpad, w oparciu o ilości
zatwierdzone w karcie przekazania odpadu oraz zgodnie z wagą na wadze samochodowej zlokalizowanej na
bramie nr 1 Huty Miedzi Legnica.
Po zakończeniu załadunku odpadów na środki transportu i potwierdzeniu karty przekazania odpadu,
posiadaczem odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach staje się Wykonawca. Wobec
powyższego w przypadku kierowania odpadów do unieszkodliwienia poprzez składowanie podstawową
charakterystykę odpadów zobowiązany jest przeprowadzić Wykonawca. Koszty wykonania podstawowej
charakterystyki odpadów ponosi Wykonawca.
Miejsce odbioru żużla: Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddział w Legnicy, Zakład Doświadczalny
Hutnictwa, teren Huty Miedzi Legnica ul. Złotoryjska 194, Legnica, Plac magazynowy TP14 czynny
w godz. 7:00 – 13:00. Miejscem magazynowania ani gospodarowania nie może być żaden teren
dzierżawiony przez IMN innemu podmiotowi.
Rozładunek odpadów w postaci żużli o kodzie 10 04 01* odebranych z IMN/ O w Legnicy nastąpi
na terenie określonym w decyzji zezwalającej Wykonawcy na prowadzenie działalność związanej
z gospodarowaniem odpadami i tożsamym z adresem potwierdzanym przez Wykonawcę jako miejsce
odbioru w Karcie Przekazania Odpadu.
Zamawiający poinformuje pisemnie (faksem lub drogą elektroniczną), wskazanego w umowie pracownika
Wykonawcy, o konieczności rozpoczęcia odbiorów i zagospodarowania żużla, a także o planowanych do
odebrania ilościach, nie później niż 72 godziny przed planowanym rozpoczęciem prac. Odbiór żużla możliwy
będzie po każdorazowym uzgodnieniu z osobami upoważnionymi przez Zamawiającego. Ważenie
odbieranego żużla odbywać się będzie na wadze samochodowej, zlokalizowanej na bramie nr 1 HM Legnica
na koszt Zamawiającego. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wagi ładowności pojazdu Wykonawca
zobowiązany jest do powrotu w miejsce załadunku, w celu wyładowania nadwyżki żużla.
Zamawiający będzie wystawiał karty przekazania odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z
dnia 12 grudnia 2014r. W sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów .
Przekazanie odpadów niebezpiecznych w postaci żużli z produkcji stopów ołowiu udokumentowane będzie
kartą przekazania odpadów wystawianą oddzielnie dla każdej partii transportowej przekazywanego żużla.
Jako pojedynczą partię transportową odpadów należy rozumieć ilość odpadów, którą załadowano na jeden
pojazd podczas jednego kursu. Zamawiający nie dopuszcza wystawiania zbiorczej karty przekazania
odpadów dla okresu jednego miesiąca. Zamawiający, kierując się zapisami decyzji zezwalającej na odzysk
lub zbieranie, lub unieszkodliwienie, której kopię Wykonawca przedłoży w całości w niniejszym postępowaniu
przetargowym, zgodnie z przypisem 10 do załącznika nr 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12
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grudnia 2014r. W sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów w rubryce
„Posiadacz odpadów, któremu należy przekazać odpad” wpisze dane, a w szczególności adres, pod który
należy dostarczyć odpad wynikający z ww. decyzji.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby przed wyjazdem z terenu Huty Miedzi „Legnica” posiadacz
przyjmujący odpad do zagospodarowania, potwierdził odbiór żużla. Karty przekazania odpadów mogą być
potwierdzane pisemnie na terenie zakładu Zamawiającego lub poprzez dostarczenie drogą elektroniczną
podpisanej karty przekazania odpadów. Otrzymanie potwierdzonej przez Wykonawcę karty przekazania
odpadu jest warunkiem zwolnienia pojazdu z Zakładu Zamawiającego. Zgodnie z art. 27 ust 3 ustawy o
odpadach z dnia 12 grudnia 2014r. (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 992).z chwilą otrzymania od Wykonawcy
potwierdzonej karty przekazania odpadów pełna odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami przechodzi
na Wykonawcę.
Jeżeli potwierdzenie karty przekazania odpadu na terenie zakładu Zamawiającego nie będzie możliwe, w celu
potwierdzenia karty przekazania odpadów Zamawiający prześle Wykonawcy drogą elektroniczną druk
raportu wagowego wraz z kartą przekazania odpadów w celu jej potwierdzenia. Karty przekazania odpadów
mogą potwierdzać wyłącznie te osoby, które upoważnione są do reprezentowania Wykonawcy na podstawie
wpisu do KRS, CEiDG lub odrębnego pełnomocnictwa udzielonego przez osoby do tego upoważnione. Karty
przekazania odpadów należy potwierdzać czytelnym podpisem (imię i nazwisko) oraz pieczęcią
Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest do wysłania Zamawiającemu oryginału karty przekazania odpadu w czasie
jednego tygodnia od daty odbioru żużla od Zamawiającego. Dokumenty te będą stanowiły podstawę
do zatwierdzenia wykonania usługi i zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowaną usługę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności w odniesieniu do tych ilości
odebranego i zagospodarowanego żużla, dla których nie dostarczono oryginałów kart
przekazania odpadów. Oryginały Kart przekazania odpadów należy przesyłać na adres siedziby
Zamawiającego.
Z chwilą fizycznego przekazania odpadu, rozumianego jako załadunek żużla na środki transportu
Wykonawcy, wszelkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. O oraz ustawą z dnia 10
lutego 2017r. Prawo ochrony środowiska obciążają Wykonawcę, jako posiadacza odpadów w rozumieniu
w/w przepisów.
W przypadku, gdy odpady miałyby podlegać transgranicznemu przemieszczeniu w ramach realizacji
zamówienia, Wykonawca rozpocznie odbiory po uzyskaniu zgody na transgraniczne przemieszczenie.
W przypadku transgranicznego przemieszczenia odpadów gwarancję finansową, o której mowa w art. 6 ust.
1 Rozporządzenia WE nr 1013/2006 wnosi Wykonawca. Transgraniczne przemieszczenie odpadów wymaga
zawarcia odrębnego kontraktu pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym i/lub podmiotem zajmującym się
odzyskiem lub unieszkodliwieniem odpadów.
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V.

INFORMACJA

O

DOPUSZCZENIU

WARIANTOWYCH,

MOŻLIWOŚCI

CZEŚCIOWYCH,

SKŁADANIA

RÓWNOWAŻNYCH

OFERT:
ORAZ

O PRZEWIDYWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, AUKCJI ELEKTRONICZNEJ I
ZAMOWIEŃ PODLEGAJĄCYCH POWTÓRZENIU LUB NA DODATKOWE DOSTAWY
1.

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych wg. części określonych
w pkt. IV. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części zamówienia.

2.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.

4.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

5.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień podlegających powtórzeniu, o których mowa w
art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

6.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

VI.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
•

Część I: do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy

•

Część II: do 6 miesięcy od daty podpisania umowy

•

Część III: do 2 miesięcy od daty podpisania umowy

•

Część IV: do 2 miesięcy od daty podpisania umowy

Zamawiający, w przypadku nie zrealizowania w zaplanowanych okresach odbioru określonej ilości zastrzega
sobie możliwość przedłużenia Umowy o kolejne 3 miesiące. Ewentualne przedłużenie umowy zależy od
decyzji Zamawiającego i jest dla Wykonawcy wiążące.

VII.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

A. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY:
1) nie podlegają wykluczeniu (PKT. VIII SIWZ) oraz
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:
a. Zezwolenie na gospodarowanie odpadem o kodzie 10 04 01* w zakresie odzysku lub
zbierania, lub unieszkodliwienia (lub kombinacji ww. operacji) w kraju lub zagranicą - złożone
w całości w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem z datą na dzień
sporządzenia oferty przez Wykonawcę
b. pisemne zaświadczenie od organu wydającego ww. decyzję w zakresie informacji, że nie
są i nie były prowadzone postępowania dotyczące uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności
ww. decyzji. Podstawą do wydania zaświadczenia jest ustawa z dnia 3 października 2008r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
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środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227)
zaświadczenie ważne na dzień składania oferty oraz
c. pisemne oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnego tytułu prawnego do dysponowania
nieruchomością, na terenie której prowadzona jest działalność związana z wyżej wymienionym
zezwoleniem na gospodarowaniem odpadami o kodzie 10 04 01*) zaświadczenie ważne na
dzień składania oferty.
Zaświadczenie od organu wydającego zezwolenie o ważności zezwolenia oraz oświadczenie o
posiadaniu aktualnego tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością nie są wymagane w
przypadku odbioru żużla do zagospodarowania poza granicami RP.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz z
dowodem opłacenia składek, na sumę gwarancyjną na kwotę minimum 100 tysięcy zł.
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
• wykaz wykonanej lub w przypadku świadczeń ciągłych również wykonywanej co najmniej 1 usługi
polegającej na zagospodarowaniu odpadu niebezpiecznego z grupy 10 04 (odzysk lub zbieranie, lub
unieszkodliwienie) w ilości nie mniejszej niż 1000 Mg, zrealizowanej w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane,– Załącznik nr 4 do SIWZ.
Wraz z wykazem należy załączyć dowód określający czy dostawy te zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie wykonawcy lub zaświadczenie wydane przez właściwy WIOŚ; 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.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego świadczone były
dostawy wymienione w Wykazie, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie.

B. W

PRZYPADKU

WYKONAWCÓW

WSPÓLNIE

UBIEGAJACYCH

SIĘ

O

UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA:
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
2) Działających w formie spółki cywilnej, Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami w rozumieniu art. 2
ust. 11 ustawy PZP, są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako
wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy PZP.
3) Warunki, o których mowa w rozdz. VII. A. 2) niniejszej SIWZ zostaną spełnione jeżeli każdy z warunków
spełnia co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie.
4) Oświadczenie, dotyczące podstaw wykluczenia, o których mowa w rozdz. VIII niniejszej SIWZ, składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
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5) Zamawiający, w stosownych sytuacjach, zażąda od każdego z Wykonawców przedstawienia w
odniesieniu do każdego z nich dokumentów wymienionych w rozdziale IX.C.1a.SIWZ ppkt 1 tabeli.
6) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Wykonawcą występującym jako
pełnomocnik pozostałych (liderem).
7) W przypadku wyboru ich oferty Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
8) Ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
9) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do każdego z Wykonawców.
C. W PRZYPADKU WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
1) Jeżeli wykonawca w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w Ofercie w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2) Zamawiający ocenia, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zasoby, pozwalają na wykazanie
przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp.

VIII.

PODSTAWY WYKLUCZENIA

A. Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKLUCZA SIĘ (ART. 24 UST.1 PKT. 12 –
23):
12) „wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia;
13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218– 221, art. 228–230a, art. 250a, art.
258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn.
zm.)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769);
14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w
pkt 13;
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15) wykonawcę,

wobec

którego

wydano

prawomocny

wyrok

sądu

lub

ostateczną

decyzję

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, 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;
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki
udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami
selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające
w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub
innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w
stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i
1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne;
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że
wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia”.

B. DODATKOWO W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU, ZGODNIE ART. 24 UST. 5 USTAWY
PZP, ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYKLUCZENIE WYKONAWCY:
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
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restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 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 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i
1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
2)

który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał
lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych;

3)

jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania
wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a

– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym,
o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania;
5)

będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika
lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu,
ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

6)

jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;

7)

wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z
przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli
wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

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.

C. Zgodnie z art. 24 ust. 8 PZP Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte
przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić
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naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne 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. Przepisu zdania pierwszego 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.
D. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 PZP.
E. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

IX.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

A. DO OFERTY WYKONAWCA DOŁĄCZA AKTULANE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT:
1. Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w
zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Oświadczenie składa się na formularzu
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym
na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta
elektroniczna. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest
niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
JEDZ należy przesłać na adres email: przetargi@imn.legnica.pl.
a) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf,
.doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.1
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) Wykonawca możę pobrać ze strony internetowej Zamawiającego plik w formacie XML o
1

Zamawiający określając dopuszczalne formaty danych w jakich może zostać przedłożony dokument JEDZ korzysta z katalogu
formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych. Należy pamiętać, że wybór określonych formatów danych nie może prowadzić do
naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców i jednocześnie musi umożliwiać użycie kwalifikowanego
podpisu elektronicznego.
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nazwie „JEDZ”.
d) Następnie wejść na stronę https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl i
zaimportować pobrany plik JEDZ w celu wypełnienia.
e) Zamawiający informuje, że na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych
(https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia) dostępna
jest instrukcja wypełniania JEDZ.
f) 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.2
g) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem
dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez
oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub
skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i
Smart Sign) lub komercyjnych.
h) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty/wniosku (wybrać
właściwe), składanej/składanego w formie pisemnej. Treść oferty/wniosku może zawierać,
jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w
szczególności

informacje

o

wykorzystanym

programie

szyfrującym

lub

procedurze

odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.
i)

Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument
ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej
wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz
nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy (np.

JEDZ do postępowania sygn. ZDH/20/2018 – w takim przypadku numer ten musi być
wskazany w treści oferty).
j)

Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej
JEDZ.

k) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z
serwera pocztowego zamawiającego.
l)

Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie
w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga
szyfrowania tego dokumentu.

2

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579)
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m) Zamawiający jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Zamówień
Publicznych

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/36196/Instrukcja-

skladania-JEDZ-elektronicznie.pdf

dostępna

jest

„Instrukcja

składania

Jednolitego

Europejskiego Dokumentu Zamówienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej”.
3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów również w
formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym (oddzielny
JEDZ dla każdego podmiotu). JEDZ innego podmiotu musi być wypełniony i zawierać informacje na temat
tego podmiotu w zakresie umożliwiającym Zamawiającemu weryfikację podstaw wykluczenia oraz
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie również w formie dokumentu elektronicznego,
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak
podstaw wykluczenia.

B. OŚWIADCZENIA

WYKONAWCY

PRZEKAZYWANE

W

TERMINIE

3

DNI

OD

DNIA

ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT
1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej
informacji, o których mowa w rozdziale XIV pkt.5 SIWZ, 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.
2. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej. Formę pisemną można poprzedzić przesyłając
oświadczenie

na

fax

76 850

55

00

lub

e-mailem

na

adres:

przetargi@imn.legnica.pl.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców – oświadczenie składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

C. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY PRZEKAZYWANE PRZEZ WYNONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA
ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
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a) O których mowa w art. 25 ust.1. pkt. 3 ustawy PZP, potwierdzających brak podstaw wykluczenia
(dotyczących Wykonawcy i podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega):
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1)

informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy oraz
odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy – wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2)

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 lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;

3)

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;

4)

odpisu z właściwego rejestru lub 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;

5)

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 - Załącznik nr 3 do SIWZ;

6)

oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się
o zamówienia publiczne - Załącznik nr 3 do SIWZ;

7)

oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę
ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5
i 6 ustawy - Załącznik nr 3 do SIWZ;

8)

oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy - Załącznik nr
3 do SIWZ;

9)

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 r. poz. 716 z późn. zm.) - Załącznik nr3
do SIWZ;

10) oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik
nr 2 do SIWZ;
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b) których mowa w art. 25 ust.1. pkt. 1 ustawy PZP, potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu (dotyczących Wykonawcy i podmiotu na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca
polega):
1) wykaz wykonanej lub w przypadku świadczeń ciągłych również wykonywanej co najmniej 1 usługi
polegającej na zagospodarowaniu odpadu niebezpiecznego z grupy 1004 (odzysk lub zbieranie, lub
unieszkodliwienie) w ilości nie mniejszej niż 1000 Mg, zrealizowanej w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane– Załącznik nr 4 do SIWZ.
Wraz z wykazem należy załączyć dowód określający czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz, którego dostawy były wykonywane lub 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.
2) Zezwolenie na gospodarowanie odpadem o kodzie 10 04 01* w zakresie odzysku lub zbierania, lub
unieszkodliwienia w kraju lub zagranicą - złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem z datą na dzień sporządzenia oferty przez Wykonawcę;
3) pisemne zaświadczenie od organu wydającego ww decyzję w zakresie informacji, że nie są i nie były
prowadzone postępowania dotyczące uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności ww. decyzji
Zaświadczenie wydaje się na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 ) zaświadczenie ważne na dzień składania oferty;
4) pisemne oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnego tytułu prawnego do dysponowania
nieruchomością, na terenie której prowadzona jest działalność związana z wyżej wymienionym zezwoleniem
na gospodarowaniem odpadami o kodzie 10 04 01*) zaświadczenie ważne na dzień składania oferty;
5) Zaświadczenie od organu wydającego zezwolenie o ważności zezwolenia oraz oświadczenie o
posiadaniu aktualnego tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością nie są wymagane w
przypadku odbioru żużla do zagospodarowania poza granicami RP;
6) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia tj. gospodarowaniem odpadami
wraz z dowodem opłacenia składek na sumę gwarancyjną na kwotę minimum 100 tysięcy zł.

c) o których mowa w art. 25 ust.1. pkt. 2 ustawy PZP, potwierdzających spełnienie przez oferowane
dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

D. INNE INFORMACJE, W TYM FORMALNE DOTYCZACE DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ
1. Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane
są w oryginale.
2. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem.
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3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego lub podwykonawca, w zakresie dokumentów, którego każdego z nich dotyczą.
4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli Zamawiający
posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące Wykonawcy (o ile są one aktualne) 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). W takich przypadkach
Wykonawca zobligowany jest do podania Zamawiającemu, odpowiednio:
−

sygnatury postępowania przeprowadzonego wcześniej przez Zamawiającego, w którym wymagane
dokumenty lub oświadczenia się znajdują;

−

internetowych adresów ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, z których Zamawiający może
samodzielnie pobrać wskazane przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty.

5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez
Wykonawcę i samodzielnie pobranych przez Zamawiającego dokumentów z ogólnodostępnych i
bezpłatnych baz danych.
6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 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.
7. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. IX.A. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo
ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
8. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
kwoty będą wyrażane w walucie obcej, zostaną one przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w
stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu opublikowania ogłoszenia o
zamówieniu w Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. IX.C. 1a). SIWZ:
a) ppkt 1 tabeli – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
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upadłości – dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
10.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 pkt. 6, 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. Dokumenty muszą być wystawione w terminach określonych w pkt. 9
11.Zamawiający zażąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w rozdziale IX.C. 1a)
SIWZ ppkt 1 tabeli, 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 PZP.
12.W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp, Rozporządzenia 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. 1020., Rozporządzenie
Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
Europejskiego Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca
dyrektywę 2004/18/WE.

X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1.

Oświadczenia w tym oświadczenia JEDZ opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje dotyczące prowadzonego postępowania Zamawiający i Wykonawcy
przekazują przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres Zamawiającego: przetargi@imn.legnica.pl za
wyjątkiem oferty, umowy, pełnomocnictw oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale IX
niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3
ustawy PZP), dla których przewidziana jest wyłącznie forma pisemna.

2.

Wybrany przez Zamawiającego sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji nie wyklucza możliwości porozumiewania się w formie pisemnej i faksem (nr fax 76 850 55
01).

3.

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy
określonym w SIWZ.

4.

Po otwarciu ofert Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami, którzy złożyli oferty, drogą
elektroniczną lub faksem, odpowiednio na adres e-mail lub nr faksu podany w ofercie.

5.

Jeżeli dokumenty, o których mowa powyżej będą przekazywane drogą elektroniczną lub faksem, każda
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
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6.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema,
że pismo wysłane przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę w
ofercie zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

7.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ przesyłając wniosek w
formie pliku pdf oraz doc (łącznie) na adres Zamawiającego: przetargi@imn.legnica.pl.

8.

Zamawiający wyjaśni treść SIWZ na zasadach i w terminach określonych w art. 38 ustawy PZP, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

9.
−

Treść wszystkich pytań i udzielonych odpowiedzi, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający:
zamieści na stronie internetowej www.imn.legnica.pl.

10. W uzasadnionym przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
SIWZ.

Dokonaną zmianę treści

specyfikacji

Zamawiający

udostępni

na stronie internetowej

www.imn.legnica.pl
11. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny będzie
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Andrzej Fedorak

w sprawach dotyczących przedmiotu
zamówienia

andrzej.fedorak@imn.legnica.pl

Adriana Tamioła-Szymańska

w sprawach proceduralnych

przetargi@imn.legnica.pl

XI. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
A) WNIESIENIE WADIUM
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem terminu
składania ofert w wysokości:
Część nr 1 - 5 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
Część nr 2 – 5 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
Część nr 3 – 5 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
Część nr 4 - 5 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
2. Nie wniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy spowoduje że zostanie odrzucona zgodnie
z brzmieniem art. 89 ust. 1 pkt. 7b Ustawy Pzp.
3. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za
skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki
przelew przed upływem terminu składania ofert określonym w pkt. XIV SIWZ.
4. Wadium może być wniesione w jednej z następujących form:
a) pieniądzu - wpłacone przelewem na rachunek Zamawiającego w Raiffeisen Bank Polska S.A. konto
nr: 68 1750 1279 0000 0000 3493 0438, z adnotacją: "Wadium – ZDH/20/2018”.
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b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2014 poz. 1804 j.t.
ze zm.)
5. W przypadku wykonawców zagranicznych, Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN na
podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego
w tabeli kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia
o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku gdy w dniu publikacji ogłoszenia,
NBP nie opublikował średnich kursów walut Zamawiający przyjmie pierwszy opublikowany po tej dacie
średni kurs NBP.
6. W przypadku wniesienia wadium w innych formach niż w pieniądzu, należy oryginał dokumentu dołączyć
do koperty wraz z ofertą jako osobny dokument, a kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez
wnoszącego wadium spiąć lub zszyć z ofertą.
7. Z gwarancji lub poręczenia ma wynikać, że kwota wadium będzie wypłacona Zamawiającemu, podstawie
pisemnego oświadczenia, w sytuacji, gdy Wykonawca nie wywiązał się z zobowiązań zgodnie z art. 46
ust. 4a i ust. 5 Ustawy Pzp.
8. Gwarancja lub poręczenie powinny być udzielone nieodwołalnie i bezwarunkowo. W gwarancji lub
poręczeniu nie mogą być zawarte jakiekolwiek warunki ograniczające zakres odpowiedzialności
wynikającej z tej czynności prawnej lub wymogi, których spełnienie przez Zamawiającego warunkuje
wypłatę gwarantowanej (poręczonej) kwoty.
9. Termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia musi obejmować cały okres związania ofertą.
10.Gwarancje lub poręczenia winny być udzielone wyłącznie na zasadach określonych przepisami polskiego
prawa.
B) ZASADY ZWROTU WADIUM
1. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy, wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o
koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek wykonawcy.
2. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie wszystkim wykonawcom po
wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. C).
3. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
C) UTRATA WADIUM
1. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy pzp, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1
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ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
2. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca,
którego oferta została wybrana:
•

odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;

•

zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy;

•

nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Składający ofertę pozostanie nią związany przez 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z
tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą.
4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
5. 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.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować
ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
2. Ofertę należy złożyć na załączonych drukach, wypełniając je pismem maszynowym, ręcznym lub inną
trwałą techniką.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający w odpowiednim
miejscu SIWZ wyraził taką zgodę.
4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Informacje należy
podać w druku formularz ofertowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ - JEDZ.
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5. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
Wypełniony formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ.
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia wymienione w rozdziale IX.A. SIWZ, dotyczące
Wykonawcy i odpowiednio podwykonawcy, podmiotu na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca
polega.
Pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie - w przypadku podpisania oferty
oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie
rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy.
Pełnomocnictwo - Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy.

6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy na zewnątrz.
7. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej
treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać
dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
(kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).
8. Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane
są w oryginale.
9. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem.
10. 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, które każdego z nich dotyczą.
11. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów,
innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
13. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną
pieczątką.
14. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany czy poprawki, muszą być parafowane przez
osobę podpisującą ofertę.
15. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część , zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną
propozycję.

Złożenie przez Wykonawcę większej ilości ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert

złożonych przez danego Wykonawcę.
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16. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia został podzielony na części, wówczas ofertę można złożyć na
jedno, kilka lub wszystkie części. Zamawiający natomiast nie dopuszcza możliwości składania ofert
częściowych w ramach jednej części.
17. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert

zmienić złożoną ofertę. W tym celu

Wykonawca złoży Zamawiającemu swoje oświadczenie woli. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian w
ofercie musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio
oznakowanej nr sprawy i napisem „ZMIANA”.
18. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z
napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej
kolejności. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
19. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
20. Zaleca się, aby oferta wraz z załącznikami była złożona w skoroszycie, a każda zapisana strona oferty
była ponumerowana kolejnymi numerami oraz zawierała spis treści.
21. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być
one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą
być one oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte.
22. Zamawiający informuje, że w związku z możliwością dołączenia do ofert informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa, oferty nie będą udostępniane bezpośrednio po ich otwarciu. Wnioski o
udostępnienie ofert należy składać zgodnie z rozdziałem X SIWZ.
23. W przypadku gdy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 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 tych
dokumentów, jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za
skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż
dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
24. Ofertę oraz wszystkie pozostałe dokumenty zaleca się połączyć w sposób trwały, kolejno ponumerować
oraz zapakować w kopertę, opatrzyć danymi Wykonawcy oraz napisem:
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INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH W GLIWICACH
ODDZIAŁ W LEGNICY
UL. ZŁOTORYJSKA 89, 59-220 LEGNICA
Przetarg nieograniczony

ZDH/20/2018 – Odbiór i zagospodarowanie żużla z produkcji
stopów ołowiu (odpad o kodzie 10 04 01*)
Termin składania ofert: 24.09.2018 r.
NIE OTWIERAĆ

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH W GLIWICACH
ODDZIAŁ W LEGNICY
UL. ZŁOTORYJSKA 89, 59-220 LEGNICA
W SEKRETARIACIE (I PIĘTRO)
najpóźniej w dniu: 24.09.2018 r. do godz. 950
2. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert dnia: 24.09.2018 r. o godz. 1000
w siedzibie Zamawiającego:
INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH W GLIWICACH
ODDZIAŁ W LEGNICY
UL. ZŁOTORYJSKA 89, 59-220 LEGNICA
W SALI KONFERENCYJNEJ

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi publicznie pełne nazwy i adresy wszystkich Wykonawców, a
także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.imn.legnica.pl 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.
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XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, powinien w cenie
ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla
prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona w składanym formularzu
ofertowym. Formularz powinien zostać wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik
nr 1, który zawiera :
cenę jednostkowa netto za tonę,
podatek Vat
cenę jednostkowa brutto za tonę,
łączną wartość zamówienia netto,
podatek Vat
łączną wartość zamówienia brutto ,
symbol PKWiU;
3. Wszystkie ceny i wartości kwotowe należy przedstawić z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
4. Zaoferowana cena musi zostać podana liczbą oraz słownie. W przypadku rozbieżności przyjmuje się cenę
wyrażoną słownie.
5. Ewentualne rabaty muszą być uwzględnione w cenie jednostkowej.
6. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotówkach, wg cen jednostkowych
określonych w formularzu ofertowym.
8. W podstawowym terminie umowy ceny określone przez Wykonawcę nie będą podlegały waloryzacji.
W przypadku przedłużenia terminu umowy, zgodnie z rozdziałem VI, ceny mogą być waloryzowane
według zapisów umowy.
9. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany
poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY
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1. Zamawiający wybierze ofertę kierując się następującymi kryteriami i ich wagami:
Cena (C) - 100%
2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:
Cena (C) = (najniższa oferowana wartość brutto/oferowana wartość brutto badanej
oferty) x 100
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów. Wszystkie
obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Jeżeli wybór najkorzystniejszej oferty nie będzie możliwy, ponieważ zostaną zaoferowane
przynajmniej dwie oferty z najniższą ceną, Zamawiający, celem wyłonienia ostatecznej oferty wzywa
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych.

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający
zamieści na swojej stronie internetowej.
2. Zgodnie z postanowieniami rozdziału X. SIWZ, Zamawiający prześle Wykonawcom, którzy złożyli oferty,
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania drogą elektroniczną
lub faksem, odpowiednio na adres e-mail lub nr faksu podany w ofercie.
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy, Zamawiający
zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunku udziału w postępowaniu wykonawca, który
złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych.
6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność
za wykonanie zamówienia, 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.

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1.

Zamawiający wymaga, aby wykonawca, którego oferta została wybrana wniósł zabezpieczenie
należytego wykonania umowy dla każdej z części w wysokości:
7% maksymalnej wartości wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy;

2.

Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed
dniem podpisania umowy.
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3.

Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu – wpłacone przelewem na rachunek Zamawiającego w Raiffeisen Bank Polska S.A.
konto nr: 68 1750 1279 0000 0000 3493 0438, z adnotacją: "Zabezpieczenie – do
umowy dotyczącej postępowania ZDH/20/2018”- dotyczy Części - ………………..
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2014.1804.j.t.
ze zm.)

4.

Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi
być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

5.

Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia na rachunek bankowy Wykonawcy po wykonaniu
zamówienia i uznaniu przez Zamawiającego za należycie wykonane.

6.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy lub nie wniesie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród
pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 Ustawy Pzp.

XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
1. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej
specyfikacji.

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego lub
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
-

określenia warunków udziału w postępowaniu;

-

wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

-

odrzucenia oferty odwołującego;

-

opisu przedmiotu zamówienia;

-

wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. 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.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
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5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy PZP.
7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu,
którą wnosi się na zasadach określonych w Rozdziale 3 Działu VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z póź. zmianami.
8. Na mocy art. 181. 1. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje
odwołanie na podstawie pkt. 2.
9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo dokona
czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej
czynności.
10. Na czynności, o których mowa w pkt. 9, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt. 2.

XXI. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA RODO.
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”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddział w
Legnicy, ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica;
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

ZDH/20/2018

–

Odbiór

i

zagospodarowanie żużla z produkcji stopów ołowiu (odpad o kodzie 10 0401*)
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, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
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;
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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;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
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.

______________________
*

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania 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.
***
Wyjaśnienie: 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.
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XXII. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI
Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy;
Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy – grupa kapitałowa;
Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy - dotyczące przesłanek wykluczenia wykonawcy
Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw;
Załącznik nr 5 – Wniosek o udostępnienie charakterystyki odpadu;
Załącznik nr 6 – Wzór umowy;
Załącznik nr 7 – JEDZ;
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ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ

(pieczątka wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
Pełna nazwa Wykonawcy: ........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….
REGON: ................................................................... NIP: ………………………………………………………………….
reprezentowany przez: ………………………………………………………………..………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Nazwa i numer właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej ………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres WYKONAWCY: ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...………………………………………………………………….
Internet:http://........................................................................................................................................
e-mail: ....................................................................................................................................................
tel. ……………………………..........................

fax: ................................................................................

Bank ......................................................................................................................................................
Nr konta .................................................................................................................................................

Nawiązując

do

ogłoszenia

o

przetargu

nieograniczonym,

opublikowanym

na stronie

internetowej

zamawiającego (www.imn.legnica.pl), oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia - ZDH/20/2018 –
Odbiór i zagospodarowanie żużla z produkcji stopów ołowiu (odpad o kodzie 10 0401*) zgodnie
ze specyfikacją, przy następujących warunkach:

Części I
Cena jednostkowa netto ………………… zł/tonę
(słownie: ………………………………………………………………………………………………… złotych netto za jedną tonę)
Podatek VAT ……….. %
Cena jednostkowa brutto ………………… zł/tonę
(słownie: ………………………………………………………………………………………………… złotych brutto za jedną tonę)
Łączna wartość zamówienia netto (dla 5 000 ton) ………………………….…….………… zł,
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(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………… złotych)
Podatek VAT ….………. %
Łączna wartość zamówienia brutto dla 5 000 ton )………………………….…….………… zł,
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………… złotych)
Symbol PKWiU ……………………………………….

Części II
Cena jednostkowa netto ………………… zł/tonę
(słownie: ………………………………………………………………………………………………… złotych netto za jedną tonę)
Podatek VAT ………... %
Cena jednostkowa brutto ………………… zł/tonę
(słownie: ………………………………………………………………………………………………… złotych brutto za jedną tonę)
Łączna wartość zamówienia netto (dla 3 000 ton)………………………….…….………… zł,
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………… złotych)
Podatek VAT ….………. %
Łączna wartość zamówienia brutto (dla 3 000 ton ) ………………………….…….………… zł,
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………… złotych)
Symbol PKWiU ……………………………………….

Części III
Cena jednostkowa netto ………………… zł/tonę
(słownie: ………………………………………………………………………………………………… złotych netto za jedną tonę)
Podatek VAT ……….... %
Cena jednostkowa brutto ………………… zł/tonę
(słownie: ………………………………………………………………………………………………… złotych brutto za jedną tonę)
Łączna wartość zamówienia netto (dla 1 000 ton )………………………….…….………… zł,
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………… złotych)
Podatek VAT ….………. %
Łączna wartość zamówienia brutto (dla 1 000 ton )………………………….…….………… zł,
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………… złotych)
Symbol PKWiU ……………………………………….
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Części IV
Cena jednostkowa netto ………………… zł/tonę
(słownie: ………………………………………………………………………………………………… złotych netto za jedną tonę)
Podatek VAT ….. %
Cena jednostkowa brutto ………………… zł/ tonę
(słownie: ………………………………………………………………………………………………… złotych brutto za jedną tonę)
Łączna wartość zamówienia netto (dla 1 000 ton )………………………….…….………… zł,
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………… złotych)
Podatek VAT ….………. %
Łączna wartość zamówienia brutto (dla 1 000 ton )………………………….…….………… zł,
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………… złotych)
Symbol PKWiU ……………………………………….

Oświadczamy, iż:
1. Oferujemy, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
wykonanie przedmiotu zamówienia ZDH/20/2018 – Odbiór i zagospodarowanie żużla z produkcji
stopów ołowiu (odpad o kodzie 10 0401*) .
2. Zapoznaliśmy się i w pełni akceptujemy treść Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia wraz ze
wszystkimi załącznikami oraz treść wyjaśnień i modyfikacji do Specyfikacji Istotnych warunków
Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
3. Otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty i wykonania zamówienia.
4. Podane w ofercie elementy ceny obejmują pełen przedmiot i zakres zamówienia zgodnie z zasadami
i warunkami określonymi w Specyfikacji, a także uwzględniają wszystkie składniki związane z realizacją
przedmiotu zamówienia wpływające na wysokość ceny.
5. Oświadczamy, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorze
umowy;
6. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy;
7. Niniejszym oświadczamy, iż zachowamy poufność danych dotyczących Zamawiającego uzyskanych
w procesie toczącego się niniejszego postępowania.
8. Akceptujemy treść wzoru umowy załączonej do SIWZ i w przypadku wyboru naszej Oferty podpiszemy
Umowę na warunkach określonych przez Zamawiającego.
9. Uważamy się za związanych niniejszą Ofertą na czas wskazanych w SIWZ.
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10.Wadium w kwocie …………………………………………. pln zostało wniesione w dniu …………………………………
w formie …………………………………………………………………….……………………… (potwierdzenie w załączniku).
11.W przypadku wyboru naszej firmy do realizacji przedmiotu zamówienia, przed podpisaniem umowy
złożymy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze
umowy, w formie ................................................
12.Oświadczamy, iż nie ustanowiono zakazu wstępu dla mojej firmy na tereny należące do KGHM Polska
Miedź S.A. i oświadczam, iż ponoszę pełną odpowiedzialność za skutki takiego zakazu. W szczególności
nie będę miał żadnych roszczeń wobec Zamawiającego w przypadku istnienia takiego zakazu.
13.Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 2)
14.Uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest …………………………………………………………………………
tel.: ………………………..……… , faks: …………………………, e-mail: …………………………………………………..
15. Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia w przypadku podpisania umowy:
................................................................................, nr tel. ..............................................
16.Osoby uprawnione do podpisania umowy ze strony Wykonawcy:
1)

............................................................................. (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do

2)

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

reprezentacji)

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

17. Wyrażamy zgodę na przekazywanie wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem
pod wyżej wskazane adresy, w tym w szczególności wezwań do złożenia wyjaśnień, wezwań do
uzupełnienia dokumentacji, dokonywania poprawienia omyłek, przekazania informacji o wyniku
postępowania. Data przekazania pisma ze strony Zamawiającego w formie e-mail/fax. będzie uważana za
wiążącą.
18.Oświadczam, iż jestem małym / średnim / dużym przedsiębiorstwem (niepotrzebne skreślić).
19.OFERTĘ niniejszą składamy na _________ stronach.
20. Zastrzegam następujące informacje ………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………................................
………………………………………………………………………………………………………………………................................
………………………………………………………………………………………………………………………................................
………………………………………………………………………………………………………………………................................
które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
i nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania.
21.Składając podpis pod niniejszą ofertą potwierdzam zgodność zawartych w niej i załączonych do niej
dokumentach informacji ze stanem faktycznym, z pełną świadomością konsekwencji prawnych
wynikających z poświadczenia nieprawdy w obrocie gospodarczym.
22. Zgadzam się na przetwarzanie przez Zamawiającego danych zawartych w ofercie w zakresie określonym
w ustawie Prawo zamówień publicznych i Kodeksie Cywilnym.
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23. Na mocy art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z póź. zmianami,
informujemy, że wybór naszej oferty:
−

nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,*

−

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. W związku z
powyższym wskazujemy*:
Nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

Wartość netto

…………………..….……. (miejscowość), dnia …………..…….……. r.
……………………………………………………………
(czytelny podpis i pieczątka wykonawcy lub osób
upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić
1)

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).
2)

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

(pieczątka wykonawcy)

Wykonawca:
……………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA /
GRUPA KAPITAŁOWA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
ZDH/20/2018 – Odbiór i zagospodarowanie żużla z produkcji stopów ołowiu (odpad o kodzie
10 0401*) prowadzonego przez INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH W GLIWICACH ODDZIAŁ W
LEGNICY, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt
23 ustawy Pzp ,

Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
…………………..….……. (miejscowość), dnia …………..…….……. r.
……………………………………………………………
(czytelny podpis i pieczątka wykonawcy lub osób
upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy)
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie
art. 24 ust. 11 ustawy Pzp przedkładam następujące środki dowodowe wskazujące na brak podstaw do
wykluczenia z niniejszego postępowania : …………………. ……… ………… ………… …………………………..……… …
…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(W przypadku, gdy któreś z oświadczeń nie dotyczy Wykonawcy należy pozostawić je niewypełnione,
przekreślić i nie podpisywać)

…………………..….……. (miejscowość), dnia …………..…….……. r.
……………………………………………………………
(czytelny podpis i pieczątka wykonawcy lub osób
upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy)

Art. 24 ust. 11. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia …......................... zamieszczenia na
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.

…………………..….……. (miejscowość), dnia …………..…….……. r.
……………………………………………………………
(czytelny podpis i pieczątka wykonawcy lub osób
upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ

(pieczątka wykonawcy)

Wykonawca:
……………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
ZDH/20/2018 – Odbiór i zagospodarowanie żużla z produkcji stopów ołowiu (odpad o kodzie
10 0401*) prowadzonego przez INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH W GLIWICACH ODDZIAŁ W
LEGNICY, oświadczam, co następuje:

(W przypadku, gdy któreś z oświadczeń nie dotyczy Wykonawcy należy pozostawić je niewypełnione,
przekreślić i nie podpisywać)

Oświadczam o braku wydania wobec mnie 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
…………………..….……. (miejscowość), dnia …………..…….……. r. ……………………………………………………………
(czytelny podpis i pieczątka wykonawcy lub osób
upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy)

Oświadczam o braku wydania wobec mnie orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się
o zamówienia publiczne
…………………..….……. (miejscowość), dnia …………..…….……. r.
……………………………………………………………
(czytelny podpis i pieczątka wykonawcy lub osób
upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy)
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Oświadczam o braku wydania wobec mnie prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę
ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5
pkt. 5 i 6 ustawy

…………………..….……. (miejscowość), dnia …………..…….……. r.
……………………………………………………………
(czytelny podpis i pieczątka wykonawcy lub osób
upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy)

Oświadczam o braku wydania wobec mnie ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy.

…………………..….……. (miejscowość), dnia …………..…….……. r.
……………………………………………………………
(czytelny podpis i pieczątka wykonawcy lub osób
upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy)

Oświadczam o niezaleganiu w 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 r. poz. 716 z późn. zm.)

…………………..….……. (miejscowość), dnia …………..…….……. r.

……………………………………………………………
(czytelny podpis i pieczątka wykonawcy lub osób
upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.

…………………..….……. (miejscowość), dnia …………..…….……. r.
……………………………………………………………
(czytelny podpis i pieczątka wykonawcy lub osób
upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

(pieczątka wykonawcy)

Wykonawca:
……………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: ZDH/20/2018 – Odbiór i zagospodarowanie żużla
z produkcji stopów ołowiu (odpad o kodzie 10 0401*) oświadczam, że wykonałem (wykonaliśmy)
następującą usługę:
wykaz wykonanej lub w przypadku świadczeń ciągłych również wykonywanej co najmniej 1 usługi
polegającej na zagospodarowaniu odpadu niebezpiecznego z grupy 1004 (odzysk lub zbieranie, lub
unieszkodliwienie) w ilości nie mniejszej niż 1000 Mg, zrealizowanej w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane
L.p.

Rodzaj usługi

Wielkość
usługi w
tonach

Data wykonania
Odbiorca (nazwa,
początek
zakończenie adres, nr telefonu
do kontaktu)
(data)
(data)

Nazwa
Wykonawcy3

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie wskazanych w tabeli powyżej usług.
Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzający należytego wykonania danej usługi skutkuje nie uznaniem danej usługi za należycie
wykonaną

…………………..….……. (miejscowość), dnia …………..…….……. r.
……………………………………………………………
(czytelny podpis i pieczątka wykonawcy lub osób
upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy)
3

Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
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ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ

(pieczątka wnioskodawcy)

Wnioskodawca:
……………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE CHARAKTERYSTYKI ODPADU
do postępowania ZDH/20/2018 – Odbiór i zagospodarowanie żużla z produkcji stopów
stanowiącego odpad o kodzie 10 04 01*

Proszę o udostępnienie charakterystyki odpadu przedmiotowego
:…………………………………………………………………………………………….

postępowania

na

adres

Jednocześnie oświadczam, iż zostałem poinformowany, że uzyskane przeze mnie dane stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być one udostępniane innym podmiotom. Informacje te służyć będą
jedynie do złożenia przez nas oferty w ww postępowaniu lub realizacji umowy.

………………...…….……. (miejscowość), dnia …………….…..……. r.
………………………………………………………………
(czytelny podpis i pieczątka Wykonawcy lub osób
upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ

WZÓR UMOWY
Zamawiający zastrzega sobie prawo, po wyborze najkorzystniejszej oferty do odpowiedniego zredagowania
treści umowy, w szczególności w zakresie wpisania do umowy szczegółowych danych i informacji
wynikających ze złożonych przez wybranego Wykonawcę dokumentów ofertowych,
w szczególności w zakresie warunków określonych w Decyzji zezwalającej na prowadzenie
działalności w zakresie zbierania i/lub przetwarzania odpadów (odzysku/unieszkodliwienia).
Wprowadzone zmiany, uzupełnienia i uściślenia nie będą prowadziły do zmiany przedmiotu i charakteru
umowy.
Umowa nr …….
zawarta w Legnicy, w dniu ....................2018 r. pomiędzy:
Instytutem Metali Nieżelaznych w Gliwicach z siedzibą 44-100, ul. Sowińskiego 5,
Instytutem Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddział w Legnicy, z siedzibą w Legnicy, przy ulicy Złotoryjskiej 89,
działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział
Gospodarczy, pod numerem KRS 0000051588, Regon 000027542, zwanym dalej „Zamawiającym”, który reprezentują:
Z-ca Dyrektora – mgr inż. Zygmunt Kurek
Główna Księgowa – Janina Olewicka

a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwaną w dalszym ciągu umowy Wykonawcą, którego reprezentują:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
zwanych dalej Stronami.
Umowa niniejsza została zawarta na podstawie wybranej przez Zamawiającego pisemnej
oferty przetargowej Wykonawcy w sprawie zamówienia publicznego na
„Odbiór i zagospodarowanie żużla z produkcji stopów ołowiu stanowiącego odpad o kodzie
10 04 01* (sygn. ZDH/20/2018)
§1
Przedmiot umowy, warunki i termin realizacji umowy
1. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się w terminach i za wynagrodzeniem
określonym niniejszą Umową, do odbioru i zagospodarowania żużla z produkcji stopów ołowiu, który
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz.U. 2014 poz. 1923.) stanowi odpad niebezpieczny określany kodem 10 04 01*.
2. Przedmiotowy odpad wykorzystywany będzie zgodnie i na zasadach określonych w Decyzji ……. z dnia
….. znak …… zezwalającej na …(odzysk/zbieranie/unieszkodliwianie)…odpadów, którą Wykonawca
przedłożył jako integralną część oferty w postępowaniu przetargowym ZDH/20/2018 , i która stanowi
upoważnienie do realizacji przedmiotu umowy. Kopię Decyzji potwierdzoną za zgodność z oryginałem
zamieszczono w całości w załączniku nr …. do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego w przypadku, gdy
ww. zezwolenie ulegnie zmianie lub zostanie wycofane z obrotu prawnego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do występowania w każdym czasie trwania niniejszej umowy z
wnioskiem do Organu wydającego zezwolenie o wydanie zaświadczenia o funkcjonowaniu zezwolenia w
obrocie prawnym. Koszty wydania zaświadczenia ponosi Zamawiający.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
zawiadomienia organu wydającego zezwolenie na gospodarowanie odpadem żużla oraz
właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności Wykonawcy, Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska o realizacji niniejszego zamówienia;
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bieżącej kontroli działań Wykonawcy związanych z realizacją zamówienia pod względem
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków ochrony środowiska;
6. Zamawiający w przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń rażącego naruszenia przez Zamawiającego
warunków decyzji, o której mowa w § 1 ust.2 lub naruszenia przepisów o ochronie środowiska w trakcie
realizacji zamówienia, zastrzega sobie prawo do złożenia wniosku o przeprowadzenie kontroli, przez
właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności Wykonawcy, Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska
7. Terminy związane z zagospodarowaniem odpadów należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w
Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2018 poz 992).
8. Wykonawca zapoznał się z charakterystyką oraz postacią fizyczną odpadu i został poinformowany, że
uzyskane dane dotyczące charakterystyki odpadu stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być
udostępniane innym podmiotom, mogą służyć jedynie do realizacji przedmiotowej umowy.
9. Wykonawca wykonujący usługę odbioru i zagospodarowania ma świadomość, że odpady te są towarami
niebezpiecznymi w rozumieniu Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego
towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie 30 września 1957 r. ratyfikowanej przez Polskę
w 1975 r. zwanej dalej Umową Europejską ADR.
10.Wykonawca i Zamawiający podczas realizacji umowy zobowiązani są do stosowania przepisów o ochronie
środowiska w tym w szczególności:
Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2018 poz. 992),
ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017 nr 0, poz. 519 z późn. zm.),
Międzynarodowej Konwencji dotyczącej drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych
ADR
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych
wymagań dla transportu odpadów Dz.U. 2016 poz.1742).
rozporządzenia WE nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w
sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1, z późn. zm.),
ustawy z dnia 29 czerwca 2007 o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (tekst jednolity z
dnia 3 lipca 2015 r. Dz. U. z 2015 Nr 0, poz. 1048).
W przypadku zmiany przepisów stosuje się je odpowiednio, za wyjątkiem sytuacji, w których
zmiana przepisów powodowałaby wprowadzenie istotnej zmiany do sposobu realizacji
zamówienia.
§2
I. Ilość żużla.
1. Wykonawca dokona odbioru i zagospodarowania, zgodnie z posiadanym zezwoleniem, o którym mowa w
§ 1 ust.2 niniejszej umowy w ilości ……………………. ton odpadowego żużla w terminie do …….
miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Zamawiający ma możliwość przedłużenia Umowy o kolejne 3 miesiące w przypadku nie zrealizowania
przez Wykonawcę ilości odbiorów w okresie obowiązywania Umowy. Ewentualne przedłużenie umowy
zależy od decyzji Zamawiającego i jest dla Wykonawcy wiążące.
3. Maksymalna dobowa wielkość odbiorów: max 30 ton na dobę w przypadku działania w oparciu o
pozwolenie sektorowe a 120 ton przypadku pozwolenia zintegrowanego.
4. Odbiór będzie realizowany w dni robocze, z możliwością czasowego ograniczenia lub wstrzymania odbiorów
po stronie Zamawiającego. Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na odbiór żużla zgłaszane przez
Zamawiającego nie może przekroczyć dla niniejszej Umowy 30 Mg chyba, że Strony wspólnie uzgodnią
inaczej.
II.

Odbiór, transport i rozładunek żużla.

1. Miejsce odbioru żużla: Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddział w Legnicy, Zakład Doświadczalny
Hutnictwa, plac magazynowy TP14, teren Huty Miedzi „Legnica” ul. Złotoryjska 194, Legnica, w godz.
7:00 – 13:00.
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2. Uruchomienie odbiorów żużla możliwe będzie po obustronnie potwierdzonym uzgodnieniu terminu,
kierowców oraz środków transportu. Wykaz osób upoważnionych do realizacji umowy znajduje się w § 5
niniejszej umowy.
3. Zamawiający poinformuje pisemnie (faxem lub drogą elektroniczną), wskazanego w umowie pracownika
Wykonawcy, o konieczności rozpoczęcia odbioru i zagospodarowania żużla, nie później niż 72 godziny
przed planowanym rozpoczęciem prac.
4. Odbiór żużla możliwy będzie po każdorazowym uzgodnieniu z osobami upoważnionymi przez
Zamawiającego.
5. Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są do wzajemnego informowania się drogą pisemną (faks, email)
o konieczności czasowego wstrzymania realizacji umowy.
6. Odbiór żużla następował będzie środkami transportu samochodowego podstawionymi na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
7. Wykonawca zapewni do wykonania zamówienia sprawne technicznie pojazdy samowyładowcze (typu
wywrotka), o ładowności min 24 tony. Pojazdy odbierające żużel wyposażone będą w plandeki
zabezpieczające przed pyleniem z odpadów w trakcie transportu. Warunkiem realizacji odbiorów jest
podstawienie przez Wykonawcę pojazdów z naczepą/przyczepą o konstrukcji stalowej, przystosowanej do
transportu materiałów kawałkowych i sypkich. W przypadku podstawienia pojazdów z naczepą/przyczepą
aluminiową, Zamawiający ma prawo odmówić realizacji załadunku, bądź zobowiązać Wykonawcę do
oświadczenia w formie pisemnej przyjęcia na siebie odpowiedzialności za ew. uszkodzenia powstałe
podczas załadunku materiału.
8. Wykonawca zobowiązany będzie do załadunku żużla, na własny koszt i ryzyko, w sposób nie powodujący
zanieczyszczeń dróg wewnętrznych Huty oraz dróg publicznych. W przypadku zanieczyszczenia żużlem
dróg wewnętrznych Huty Miedzi „Legnica” jak również dróg publicznych wykorzystywanych do przewozu
materiału w miejsce docelowe określone w §2 ust. II. pkt. 14 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany
będzie do posprzątania zanieczyszczonego terenu.
9. Ważenie odbieranego żużla odbywać się będzie na wadze samochodowej, zlokalizowanej na bramie nr 1
Huty Miedzi „Legnica” na koszt Zamawiającego.
10. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wagi ładowności pojazdu Wykonawca zobowiązany jest do
powrotu w miejsce załadunku w celu wyładowania nadwyżki żużla.
11. Za zgodność transportu z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami o transporcie odpadów
niebezpiecznych odpowiada Wykonawca.
12. Wykonawca zobowiązany jest pełnić w imieniu Instytutu Metali Nieżelaznych roli nadawcy, załadowcy
oraz przewoźnika w rozumieniu działu 1.4 Umowy Europejskiej ADR wraz ze wszystkimi konsekwencjami
prawnymi.
13. Wykonawca odpowiada za DMC (dopuszczalną masę całkowitą) pojazdu załadowanego żużlem, która
musi być zgodna z obowiązującymi przepisami dotyczącymi poszczególnych typów pojazdów. Wszelkie
konsekwencje wynikające z niedotrzymania warunków dotyczących poruszania się po drogach
publicznych ponosi Wykonawca.
14. Rozładunek odpadów w postaci żużli o kodzie 10 04 01* odebranych z IMN/ O w Legnicy nastąpi na
trenie określonym w decyzji zezwalającej Wykonawcy na prowadzenie działalność związanej z
gospodarowaniem odpadami, o której mowa w § 1 ust.2 niniejszej umowy.
III. Ewidencja odpadów i zasady obrotu odpadami.
1. Z chwilą fizycznego przekazania odpadu, rozumianego jako załadunek żużla na środki transportu
Wykonawcy, wszelkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach (Dz.U. 2018
poz 992). oraz ustawy z dnia 10 lutego 2017r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017 nr 0, poz. 519 z
późn. zm.) obciążają Wykonawcę jako posiadacza odpadów w rozumieniu w/w przepisów.
2. W przypadku transgranicznego przemieszczenia odpadów Wykonawca zobowiązany jest przed
przystąpieniem do przemieszczenia odpadów przeprowadzić procedurę pisemnego zgłoszenia i uzyskania
zgody od organów państw: wysyłki, tranzytu oraz przemieszczenia.
3. Transgraniczne przemieszczenie można rozpocząć wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez organy
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państwa: wysyłki, tranzytu i przemieszczenia.
4. Przekazanie odpadów o kodzie 10 04 01* udokumentowane będzie przy każdym odbiorze „Kartą
przekazania odpadów” , którą Zamawiający będzie wystawiał dla pojedynczej partii przekazywanego
odpadu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. W sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, lub w przypadku transgranicznego
przemieszczania odpadów dokumentem przemieszczania zgodnym z wzorem określonym w załączniku nr
VII do rozporządzenia WE nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w
sprawie przemieszczania odpadów. Jako pojedynczą partię odpadów należy rozumieć ilość odpadów,
która została załadowana jednorazowo na pojazd.
5. Zamawiający nie dopuszcza wystawiania zbiorczej karty przekazania odpadów dla okresu jednego
miesiąca.
6. Zamawiający, kierując się zapisami Decyzji …………………………… z dnia ………………….r. znak
………………………………….. zezwalającej na (odzysk/zbieranie/unieszkodliwianie) odpadów, przedłożonej
przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym ZDH/20/2018, zgodnie z przypisem 10 do załącznika
nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. W sprawie wzorów dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów w rubryce „Posiadacz odpadów, któremu należy przekazać
odpad” wpisze dane (m. in. adres, pod który należy dostarczyć odpad) wynikające z ww. decyzji. Zapis
ten ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy przemieszczanie odpadów będzie realizowane na
terenie Polski. Zapis ten będzie jednocześnie tożsamy z informacją zawieraną przez Wykonawcę w Karcie
Przekazania Odpadu.
7. Celem umożliwienia Zmawiającemu wypełnienia obowiązków wynikających z art. 69 ustawy o odpadach z
dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2018 poz 992), Wykonawca zobowiązany jest do przekazania
Zamawiającemu przed rozpoczęciem odbiorów odpadów drogą pisemną (pismo, faks, email) danych
podmiotu, który na zlecenie Wykonawcy będzie realizował transport odpadów. Wykonawca zobowiązany
jest do aktualizowania na bieżąco ww. danych. Zapis ten ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy
przemieszczanie odpadów będzie realizowane na terenie Polski.
8. Karty przekazania odpadów lub w przypadku transgranicznego przemieszczania odpadów dokumenty
przemieszczania odpadów mogą potwierdzać wyłącznie te osoby, które upoważnione są do
reprezentowania Wykonawcy na podstawie wpisu do KRS, wskazane w § 5 niniejszej umowy lub
upoważnione na podstawie odrębnego pełnomocnictwa. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr …..
9. Karty przekazania odpadów lub w przypadku transgranicznego przemieszczania odpadów dokumenty
przemieszczania należy podpisywać czytelnym podpisem (imię i/lub nazwisko). Potwierdzanie kart
przekazania odpadów poprzez używanie tzw. parafki wymaga wcześniejszego złożenia wzoru podpisu.
Wykaz wzorów podpisów zostanie przesłany pisemnie Zamawiającemu.
10. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby przed wyjazdem z terenu Huty Miedzi Legnica posiadacz
przyjmujący odpad do zagospodarowania potwierdził odbiór żużla poprzez dostarczenie podpisanej karty
przekazania odpadów (drogą elektroniczną). W celu potwierdzenia karty przekazania odpadów
Zamawiający prześle Wykonawcy drogą elektroniczną druk raportu wagowego wraz z kartą przekazania
odpadów w celu jej potwierdzenia. Zapis ten ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy
przemieszczanie odpadów będzie realizowane na terenie Polski.
11. W przypadku transgranicznego przemieszczenia odpadów Wykonawca zobowiązany jest dopilnować, aby
w terminie trzech dni od odebrania odpadów prowadzący instalację odzysku lub unieszkodliwienia
odpadów przesłał kopię dokumentu przesyłania, na której potwierdzi otrzymanie odpadów wszystkim
zainteresowanym właściwym organom poszczególnych państw.
12. W przypadku transgranicznego przemieszczania odpadów Wykonawca zobowiązany jest dopilnować, aby
w terminie 30 dni od zakończenia operacji ostatecznego odzysku lub unieszkodliwienia oraz nie później
niż w terminie roku kalendarzowego od otrzymania odpadów prowadzący instalację odzysku lub
unieszkodliwienia odpadów przesyłał kopię dokumentu przesyłania, na której potwierdzi odzysk lub
unieszkodliwienie odpadów wszystkim zainteresowanym właściwym organom poszczególnych państw.
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13. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oryginału karty przekazania odpadu w
czasie jednego tygodnia od daty odbioru żużla od Zamawiającego. Zapis ten ma zastosowanie wyłącznie
w przypadku, gdy przemieszczanie odpadów będzie realizowane na terenie Polski.
14. Karty przekazania odpadów lub w przypadku transgranicznego przekazania odpadów dokumenty
przesyłania będą stanowiły podstawę do zatwierdzenia wykonania usługi i zapłaty wynagrodzenia
Wykonawcy za zrealizowaną usługę.
15. W przypadku transgranicznego przemieszczenia odpadów gwarancję finansową, o której mowa w art. 6
ust. 1 Rozporządzenia WE nr 1013/2006 wnosi Wykonawca.
16. W przypadku kierowania odebranych z IMN/O w Legnicy żużli do unieszkodliwienia poprzez składowanie
podstawową charakterystykę odpadów zobowiązany jest przeprowadzić Wykonawca. Koszty wykonania
podstawowej charakterystyki odpadów ponosi Wykonawca.
17. Celem umożliwienia Zamawiającemu realizacji obowiązków wynikających z Rozporządzenia WE nr
166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia
Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającym dyrektywę Rady
91/689//EWG (Dz. Urz. UE L 33 z 4.2.2016, str.1) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14
sierpnia 2009 r. w sprawie sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu
Zanieczyszczeń (Dz. U. Nr 141, poz 1154) Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego przekazania
Zamawiającemu ogólnych informacji o ostatecznym sposobie zagospodarowania odebranych odpadów,
wskazując czy odpady te zostały/zostaną poddane procesom odzysku (R )czy unieszkodliwiania (D).
Zamawiający nie wymaga wskazywania konkretnego rodzaju procesów R lub D wymienionych w
załączniku nr 1 i nr 2 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach (Dz. U. 2018 poz 992).
18.
§3
Termin realizacji umowy
1. Termin realizacji umowy wynosi ….. miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wcześniejszego
zrealizowania maksymalnej ilości umowy.
2. Zamawiający ma możliwość przedłużenia Umowy o kolejne 3 miesiące w przypadku nie zrealizowania
przez Wykonawcę planowanej ilości odbiorów (……….. ton) w okresie obowiązywania Umowy.

1.

2.

3.

4.

§4
Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego
I. Zobowiązania Wykonawcy:
Wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością przy pomocy osób posiadających odpowiednie
kwalifikacje, odpowiedni sprzęt oraz nowoczesne technologie na warunkach określonych w Decyzji
…………………………… z dnia ………………….r. znak ………………………………….. zezwalającej na
(odzysk/zbieranie/unieszkodliwianie) odpadów, przedłożonej przez Wykonawcę w postępowaniu
przetargowym ZDH/07/2018 lub Decyzji GIOŚ zezwalającej na transgraniczne przemieszczenie odpadów.
Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowywania żużla zgodnie obowiązującymi przepisami w tym
zakresie w tym w szczególności zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. , ustawą z dnia
10 lutego 2017r. Prawo ochrony środowiska, międzynarodową konwencją dotyczącą drogowego
przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych – ADR oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, a w przypadku
transgranicznego przemieszczenia odpadów zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1013/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190
z 12.07.2006, str. 1, z późn. zm.) i ustawą z dnia 29 czerwca 2007 o międzynarodowym przemieszczaniu
odpadów (tekst jednolity z dnia 3 lipca 2015 r. Dz. U. z 2015 Nr 0, poz. 1048).
Posiadanie, przez cały okres trwania umowy, wszelkich niezbędnych akceptacji, decyzji i pozwoleń
koniecznych do realizacji umowy, a w przypadku ich utraty niezwłocznego powiadomienia
Zamawiającego o niniejszym fakcie. Odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z tytułu
realizowania przedmiotu zamówienia także po utracie ważności w/w dokumentów.
W zakresie dokumentacji dot. realizacji zamówienia:
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czytelnego podpisywania upoważnienia do odbioru żużla, jednoznacznie wskazującego
posiadacza przyjmującego odpad oraz posiadacza transportującego odpad,
czytelnego podpisywania kwitów wagowych wystawianych na wadze samochodowej
Huty Miedzi Legnica,
prawidłowego wypełniania dokumentacji przewozowej.
5. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi zgodnie z wymogami zawartymi w Instrukcji
regulującej zasady ruchu osobowego i materiałowego w KGHM Polska Miedź S. A. Oddział Huta Miedzi
„Legnica”. Regulamin pozostaje do wglądu u Zamawiającego;
6. Wszystkie prace muszą być realizowane zgodnie z przepisami BHP i zasadami obowiązującymi w
procedurach oraz instrukcjach obowiązujących na terenie zarówno Huty Miedzi Legnica jak i na terenie
zakładu Zamawiającego;
7. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek problemów natury technicznej lub organizacyjnej w trakcie
realizacji zlecenia, związanych z odbiorem i zagospodarowaniem żużla Wykonawca zobowiązany jest do
niezwłocznej informacji i konsultacji bezpośrednio ze wskazanym przedstawicielem Zamawiającego;
8. Wykonawca odbierając żużel przebywając na terenie Huty Miedzi Legnica będzie poruszał się pojazdem
ciężarowym wyposażonym w sygnalizację dźwiękową i świetlną włączającą się automatycznie w
momencie używania biegu wstecznego; Wszystkie osoby zatrudniane przez Wykonawcę lub jego
podwykonawców, a nie będące pracownikami Wykonawcy, winny być ubezpieczone od następstw
nieszczęśliwych wypadków, mogących wystąpić w czasie realizacji Umowy. Wykonawca jest zobowiązany
przedłożyć Zamawiającemu na wezwanie dowód ważności ubezpieczenia przez cały okres realizacji
niniejszej Umowy.
9. Wykonawca odbierając żużel przebywając na terenie Huty Miedzi Legnica będzie używał:
butów roboczych z twardymi podnoskami,
okularów / gogli ochronnych,
kamizelki ostrzegawczej,
półmaski lub maski przeciwpyłowej, przy czym Zamawiający dopuszcza stosowanie półmasek
jednorazowych (tekstylnych),
kasku ochronnego na obiektach, które wymagają niniejszej ochrony.
10. Zachowanie w tajemnicy danych dotyczących charakterystyki odpadu i do nie udostępniania ich innym
podmiotom.
11. Pracownicy Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy obowiązani są posiadać aktualne i wymagane
obowiązującymi przepisami prawa uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, jak też aktualne zaświadczenia
lekarskie uprawniające do wykonywania przedmiotu umowy. Każdy pracownik wykonujący zleconą pracę
będzie przeszkolony w zakresie BHP, przez właściwą komórkę BHP ze strony Zamawiającego, z
pisemnym potwierdzeniem zrealizowanego szkolenia. Za brak wymaganego orzeczenia lekarskiego,
szkoleń i uprawnień pracowników Wykonawcy, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Wykonawca.
12. Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone przez pracowników, a w szczególnym
przypadku uszkodzenia ciała lub mienia, wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji
przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym przez Kodeks Cywilny.
13. Posiadanie przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za wszelkie
szkody powstałe w związku z jej realizacją, obejmujące zarówno szkody majątkowe, jak i osobowe
powstałe w związku z odpowiedzialnością kontraktową i deliktową Wykonawcy, na kwotę nie mniejszą
niż 150 tysięcy zł. Kopię dokumentu ubezpieczenia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przy
podpisaniu umowy. Dokument ubezpieczeniowy powinien być okazywany na każde żądanie
Zamawiającego. Jeżeli ważność polisy upłynie w trakcie trwania umowy, Wykonawca w ciągu 3 dni od
upływu okresu ubezpieczenia określonego w dokumentach ubezpieczeniowych, przedstawi
Zamawiającemu stosowne dokumenty na kolejne okresy, obejmujące okres realizacji umowy.
14. Wykonanie na polecenie Zamawiającego:
usunięcia z miejsca wykonania Umowy i zastąpienie lub tylko usunięcie, wszelkich urządzeń
lub materiałów oraz osób, które nie są zgodne z Umową,
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zaprzestania wszelkich innych prac, które nie są zgodne z Umową i ponowne wykonanie prac
już zgodnie z Umową,
wykonania wszelkich prac, których realizacja jest niezbędna dla bezpieczeństwa ludzi, mienia
lub robót będących przedmiotem niniejszej Umowy, zagrożonych w związku z wykonywaniem
robót objętych niniejszą Umowa czy to z powodu wypadku, okoliczności nieprzewidywalnych,
czy z innego powodu.
Wykonawca winien zastosować się do takich poleceń w rozsądnym czasie, który powinien być
wskazany w poleceniu lub natychmiast, jeśli jest to wymagane.
15. Niezakłócanie:
porządku publicznego,
dostępu i użytkowania oraz zajmowania wszelkich dróg i przejść, niezależnie od tego czy są
one publiczne czy w posiadaniu osób trzecich lub Zamawiającego.
II. Zobowiązania Zamawiającego
1.
2.
3.
4.

Wskazanie miejsca załadunku żużla;
Dostarczenie w razie potrzeby na żądanie Wykonawcy charakterystyki żużla;
Przekazania odpadu zgodne z postanowieniami umowy;
Zapewnienie organizacji sprawnego odbioru w zakresie: przygotowania przepustek wyjazdowych,
zapewnienia dostępu do przepustowości dróg dojazdowych do miejsc lokalizacji odpadów w terminie i
miejscu wzajemnie uzgodnionym;
5. Niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o wszelkich okolicznościach, które mogą utrudniać lub
uniemożliwić odbiór żużla;
6. Terminowego płacenia należności, przy dopełnieniu ze strony Wykonawcy warunków zawartych w §2.
III. Zobowiązania obustronne
1. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy i wzajemnego informowania się o znaczących
zdarzeniach mających miejsce w trakcie obowiązywania umowy.
2. Osoby wykonujące zamówienie zobowiązane są do zachowania trzeźwości. Osoba znajdująca się
w stanie nietrzeźwości, w stanie wskazującym na spożycie alkoholu (wg definicji z art. 115 § 16 Kodeksu
karnego) lub pod wpływem środka odurzającego (w tym substancji psychotropowych, środków
zastępczych lub wszelkiego rodzaju substancji pochodzenia naturalnego lub syntetycznego
oddziałujących negatywnie na ośrodkowy układ nerwowy i mogących wywołać stan odurzenia) nie ma
prawa wykonywać prac objętych niniejszą umową. Wykonawca gwarantuje kontrolę nad stanem osób
wykonujących zamówienie i ponosi za nie odpowiedzialność.
3. Zamawiający nie dopuści do pracy osoby naruszającej powyższe ustalenie i ma obowiązek zawiadomić
służby ochrony Huty Miedzi „Legnica” o każdym takim przypadku naruszenia.
4. Na terenie IMN O/Legnica i Huty Miedzi „Legnica” obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i
produktów tytoniowych.
§5
Dokumentacja, koordynacja i przekazywanie informacji
1. Do koordynacji prac stanowiących przedmiot umowy wyznacza się:
•
ze strony Zamawiającego: Zbigniew Płukar – 603 307 254
Mikołaj Śnieżewski – 603 307 298
Andrzej Fedorak – 603 307 526
•

ze strony Wykonawcy: ................................................................................................................
tel. ………………………………………………………………………………………..……………
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2. Do podpisania dokumentów WZ, MO upoważnieni są:
•
ze strony Zamawiającego:
Zbigniew Płukar – 603 307 254
Mikołaj Śnieżewski – 603 307 298
Andrzej Fedorak – 603 307 526
ze strony Wykonawcy:
• ..............................................................................................................,
nr
......................................................................................................................
3. Do podpisywania kart przekazania odpadów upoważnieni są:
•
ze strony Zamawiającego: Zbigniew Płukar – 603 307 254

tel.

Mikołaj Śnieżewski – 603 307 298
Andrzej Fedorak – 603 307 526
ze strony Wykonawcy: .................................................................................................................,
nr tel. .......................................................................................................................
Wymienione osoby nie mogą zmieniać ani wprowadzać nowych postanowień niniejszej umowy.
4. Zmiana osób upoważnionych do uzgodnień w zakresie realizacji przedmiotu umowy, nie wymaga aneksu
do Umowy. Powyższe zmiany wymagają pisemnego powiadomienia drugiej strony Umowy.
5. Dokumentem potwierdzającym wagę odbieranego żużla jest raport wagowy z wagi na bramie nr 1 HM
Legnica.
6. Każdorazowy odbiór będzie potwierdzany oddzielnym dokumentem WZ.
7. Przekazanie żużli (odpadów) udokumentowane będzie przy każdym odbiorze „Kartą przekazania
odpadów”.
8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby przed wyjazdem z terenu HM Legnica posiadacz przejmujący
odpad do zagospodarowania potwierdził odbiór żużla poprzez dostarczenie podpisanej karty przekazania
odpadów (drogą elektroniczną). Warunkiem zwolnienia pojazdu z Zakłady Zamawiającego, jest
otrzymanie zatwierdzonej przez Wykonawcę karty przekazania.
9. W celu potwierdzenia karty przekazania odpadów, Zamawiający prześle Wykonawcy drogą elektroniczną
druk raportu wagowego wraz z kartą przekazania odpadów w celu jej potwierdzenia.
10.Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oryginału w/w dokumentu w czasie
jednego tygodnia od odbioru żużla od Zamawiającego. Dokumenty te będą stanowiły podstawę do
zatwierdzenia wykonania usługi i zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowaną usługę.
•

1.

§6
Cena, wartość umowy i rozliczenia finansowe
Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w pkt. I niniejszej umowy Strony ustalają stałą
jednostkową cenę netto w wysokości:………………………. zł/tonę
(słownie ……………………………………………………………………………………………………….…… złotych za 1 tonę)
zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

2.

Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w pkt. I niniejszej umowy Strony ustalają stałą
jednostkową cenę brutto w wysokości:…………………………. zł/tonę
(słownie …………………………………………………………………………………………………………… złotych za Mg)

3.

Maksymalna wartość wynagrodzenia netto wynosi (za …………ton) …………………………. zł
(słownie: …………………………………………………………………………………………..…………………….………złotych )

4.

Maksymalna wartość wynagrodzenia brutto wynosi (za ………….ton) ……………..…………. zł
(słownie złotych: ................................................................................................................ złotych).

SIWZ – ZDH/20/2018 – Odbiór i zagospodarowanie żużla z produkcji stopów ołowiu
(odpad o kodzie 10 0401*)
str. 50 z 56

Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy
Institute of Non-Ferrous Metals Division Legnica
5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

Ceny określone przez Wykonawcę w formularzu ofertowym obowiązują przez cały okres trwania
umowy.
Wynagrodzenie umowne, o którym mowa pkt. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie koszty
poniesione przez Wykonawcę w związku z wykonaniem przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, iż
ocenił prawidłowo i kompleksowo nakłady związane z realizacją przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę VAT podając następującą treść "Usługa odbioru i
przyjęcia do zbierania i/lub przetwarzania (odzysku/unieszkodliwienia) żużla o kodzie 10 04 01* w
ramach umowy nr ……/…../2018. W przypadku wystawienia faktury innej treści IMN wstrzyma
płatność do czasu jej skorygowania.
Na podstawie sporządzonych dokumentów WZ oraz karty przekazania odpadów, potwierdzonych
podpisem przez upoważnione osoby, Wykonawca wystawi fakturę VAT Zamawiającemu. Faktury będą
wystawiane za tygodniowy okres odbiorów żużla. Zamawiający dopuszcza wystawienie faktur
zbiorczych, obejmujących odbiory zrealizowane w okresie 1 miesiąca kalendarzowego.
Faktury w formie papierowej dostarczane będą, z zastrzeżeniem ust. 12, na adres: Instytut Metali
Nieżelaznych w Gliwicach Oddział w Legnicy. Każda faktura będzie zawierać nr dokumentów WZ, na
podstawie, którego została zrealizowana oraz numer niniejszej umowy.
Zamawiający dopuszcza przesyłanie faktur w formie elektronicznej (pdf) na adres e-mail:
faktury.legnica@imn.gliwice.pl.
Wykonawca, przed rozpoczęciem realizacji umowy oświadczy, z jakiego rodzaju formy przekazania
faktury będzie korzystał.
Faktury VAT muszą spełniać wymogi przepisów obowiązujących w Polsce. W przypadku wystawienia
przez Wykonawcę błędnej faktury VAT, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu
wyjaśnienia oraz otrzymania faktury VAT korygującej lub zaakceptowanej przez Wykonawcę noty
korygującej. Faktura VAT lub faktura VAT korygująca wystawiona przez Wykonawcę niezgodnie
z aktualnymi przepisami lub Umową, uprawnia Zamawiającego do wstrzymania jej zapłaty. Wstrzymanie
takie nie stanowi podstaw do naliczania Zamawiającemu jakichkolwiek odsetek z tego tytułu.
Termin płatności faktury wynosi 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia, prawidłowo
wystawionej, faktury Vat do siedziby zamawiającego. Należność będzie płatna przelewem na konto
………………………………………….., którego właścicielem jest…………………………………………………….
Za datę zapłaty faktury przyjmuje się dzień obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towaru i usług VAT i posiada numer
identyfikacyjny NIP: 851-294-96-39.
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towaru i usług VAT i posiada numer
identyfikacyjny NIP : 631-020-07-71.
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za szkody poniesione przez
Zamawiającego wynikłe z nieprzestrzegania przez Wykonawcę właściwego prawa podatkowego.

§7
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ………………………..
w wysokości ……………………………………………. (7% maksymalnej wartości wynagrodzenia brutto)
wynikającego z umowy, tj. …………………….. zł.
2. Zamawiający skorzysta ze zdeponowanych środków zabezpieczających należyte wykonanie umowy
w przypadku, gdyby Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania wynikające
z niniejszej Umowy.
3. W przypadku niewykorzystania zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zaspokojenie roszczeń
Zamawiającego, zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
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4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone Wykonawcy wraz
z odsetkami wynikającymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. Zabezpieczenie wniesione w formie stosownego dokumentu
zostanie zwrócone poprzez zwrot oryginału dokumentu.
5. Zabezpieczenie należnego wykonania umowy złożone w formie gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej będzie gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie
Zamawiającego w terminie w nim wskazanym, wystawioną przez bank lub ubezpieczyciela.
6. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa będzie sporządzona i interpretowana zgodnie z prawem
obowiązującym w Polsce.
7. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
8. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest dokonywana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
9. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w formie innej niż pieniężna, ich
treść winna być uprzednio uzgodniona z Zamawiającym.

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

§8
Kary umowne
Strony ustalają, prawo do naliczenia kar umownych w wysokości:
a) Wykonawca, po zamknięciu miesiąca rozliczeniowego, zapłaci na rzecz Zamawiającego 500,00 zł za
każdą nieodebraną w sposób nie uzgodniony tonę żużla brakującą do minimalnej miesięcznej ilości
odbioru.
b) Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 6
ust. 4 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
c) Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 4
w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego.
d) Kary za każdorazowo stwierdzone nieprzestrzeganie ogólnych przepisów BHP, niezachowania
czystości oraz za złamanie przepisów wymaganych przez HML określa się na poziomie 0,5%
wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 4.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość
zastrzeżonych kar umownych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do obciążenia Wykonawcy karami administracyjnymi nałożonymi
przez organy ochrony środowiska na Zamawiającego z tytułu niewłaściwego postępowania z odpadami
żużli przez Wykonawcę.
Na wypadek nieodebrania w całości lub w części żużla zgodnie z ustalonym obowiązkiem odbioru
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zlecenia zastępczego wykonania odbioru przez inny podmiot,
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zapłata kary umownej przez Stronę zobowiązaną nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty
obciążeniowej.
W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za
wykonaną, potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy.
Należne od Wykonawcy kary umowne określone w pkt.1, Zamawiający ma prawo potrącić z
niewypłaconego Wykonawcy wynagrodzenia.
Żadna ze Stron nie będzie uważana za winną nie wywiązania się ze swych zobowiązań w przypadku
wystąpienia okoliczności siły opisanej w § 10.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem postanowień
niniejszej Umowy.
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§ 9 Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego
naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu powinno
być złożone w formie pisemnej, w terminie 1 miesiąca od powzięcia przez Zamawiającego informacji
o zaistnieniu podstaw do odstąpienia od umowy.
W przypadku rażąco nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy Zamawiający może
od niej odstąpić ze skutkiem natychmiastowym m. in. w przypadku:
a) niedotrzymania warunków umowy w zakresie obowiązku dokonania odbioru w minimalnej
miesięcznej ilości (tj. ............... ton),
b) jednorazowego spowodowania z winy Wykonawcy poważnego wypadku, uszkodzenia mienia na
terenie Oddziału Zamawiającego i/lub doprowadzenia do poważnych zagrożeń życia lub zdrowia
osób i/ lub rażącego naruszenia przepisów BHP i Ppoż. obowiązujących w Zakładzie Zamawiającego;
c) wykonywania Umowy przez Wykonawcę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami, w szczególności
kiedy zagospodaruje on odpady w sposób niezgodny z niniejszą Umową lub/i niezgodne z posiadaną
decyzją, a także przetransportuje żużel w sposób niezgodny z niniejszą Umową lub/i niezgodnie z
posiadaną decyzją,
d) co najmniej dwukrotne naruszenie przez Wykonawcę przepisów BHP lub Ppoż. obowiązujących w
Zakładzie Zamawiającego w przeciągu jednego miesiąca,
e) zaniedbania lub naruszenia pozostałych zobowiązań umownych i pomimo wezwania do zaprzestania
naruszania z dodatkowym terminem 3 dni nadal zaniedbuje lub narusza zobowiązania wynikające z
niniejszej Umowy.
f) Uzasadnionego podejrzenia o braku możliwości do zrealizowania umowy w terminie umowy w tym
znaczących opóźnień i nieregularności w realizacji umowy.
2. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego
naruszenia przez Zamawiającego warunków umowy. Oświadczenie Wykonawcy o odstąpieniu powinno
być złożone w formie pisemnej, w terminie maksymalnie 1 miesiąca od powzięcia przez Wykonawcę
informacji o zaistnieniu podstaw do odstąpienia od umowy.
3. W razie zaistnienia istotnych zmian 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. Za istotną zmianę okoliczność
uznaje się w szczególności zmianę technologii Zamawiającego lub możliwość samodzielnego
zagospodarowania żużla. Odstąpienie od umowy zgodnie z niniejszym ustępem nie powoduje naliczenia
kar umownych.
4. Zamawiający wypowie umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku, gdy realizacja
umowy z uwagi na zmianę przepisów dotyczących gospodarowania odpadami nie będzie możliwa, tj. w
szczególności, gdy Wykonawca nie dopełni obowiązków wynikających z nowelizacji prawa.
5. Strony zgodnie postanawiają, że prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy dotycz Umowy
w części jeszcze niewykonanej (odstąpienie ze skutkiem ex nunc).
6. Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami
oraz postanowieniami niniejszej umowy. Oświadczenie o odstąpieniu musi być złożone w formie pisemnej
i zawierać stosowne uzasadnienie, pod rygorem jego nieważności."
§ 11 Zmiany treści umowy
1. Istotne zmiany postanowień Umowy, w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp mogą być dokonywane
wyłącznie z zachowaniem warunków tam przewidzianych. Zamawiający przewiduje w szczególności
możliwość dokonania takich zmian, z zachowaniem niżej wskazanych warunków:
a) Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy, w takim przypadku
wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone;
b) Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenie terminu realizacji umowy o kolejne 3 miesiące w
przypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę maksymalnej ilości odbiorów (odpowiednio dla danej
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części zamówienia …………………………). Ewentualne przedłużenie umowy zależy od decyzji
Zamawiającego.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,
w postaci aneksu do Umowy.

1.
2.

3.
4.

§ 12
Zasady antykorupcyjne
Każda ze stron potwierdza, że rozumie znaczenie zasad antykorupcyjnych i będzie ich przestrzegać oraz
zapewnia, że jej pracownicy będą przestrzegali odpowiednich antykorupcyjnych regulacji.
Dla celów związanych z realizacją niniejszej umowy, poprzez korupcję rozumie się, ale nie wyłącznie,
obiecywanie, przekazywanie lub upominanie się o przyjmowanie korzyści w środkach pieniężnych,
materialnych lub poprzez przysparzanie korzyści w każdy inny sposób osobom lub od osób, z zamiarem
wpłynięcia na nie, celem uzyskania określonego działania z ich strony.
Każda ze stron zobowiązuje się do właściwego prowadzenia zapisów księgowych (autoryzacji, faktur,
etc.) dotyczących płatności i transakcji finansowych.
Każda ze stron oświadcza, że w nawiązaniu do niniejszej umowy jakikolwiek czyn korupcyjny, czy
jakiekolwiek naruszenie prawa krajowego, unijnego lub innych odnoszących się do zapobiegania korupcji,
jak również poważne naruszenie zobowiązania do prowadzenia rzetelnej księgowości, zostanie
potraktowane jako poważne naruszenie niniejszej umowy, uprawniające druga stronę do odstąpienia od
umowy i/lub zażądania zadośćuczynienia lub/i zastosowania innych dostępnych środków naprawczych.
§ 13
Siła wyższa

1. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez Strony ze względu na zaistnienie Siły Wyższej
zwalnia Strony z wykonania zobowiązań wynikających z Umowy tylko w zakresie, w jakim spowodowane
zostało ono okolicznościami, które stanowią Siłę Wyższą.
2. Zdarzeniami siły wyższej w rozumieniu niniejszej Umowy są takie zdarzenia, które stoją na przeszkodzie
wykonania obowiązków Stron określonych w niniejszej umowie, które wystąpiły lub stały się stronom
wiadome po jej zawarciu, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie można ich
przezwyciężyć, i które są zewnętrzne w stosunku do działalności Stron, a w szczególności zdarzenia jak:
a. walki wewnętrzne i strajki, zamachy terrorystyczne
b. epidemie, pożar, powódź, trzęsienie ziemi lub inne podobne okoliczności;
c. wydanie przez uprawniony organ decyzji i/lub jakiegokolwiek innego aktu normatywnego
uniemożliwiającego realizację niniejszej umowy.
3. Siłą wyższą nie jest brak zdolności technicznych lub produkcyjnych Wykonawcy.
4. Strona dotknięta Siłą Wyższą niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych
od daty wystąpienia Siły Wyższej, powiadomi o tym drugą Stronę. Strona, która nie dokonała powyższego
zawiadomienia, będzie odpowiadać za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy.
5. Wykazanie zaistnienia Siły Wyższej oraz zakresu, w jakim uniemożliwiła ona należyte wykonanie
zobowiązań Strony wynikających z Umowy, obciąża Stronę powołującą się na Siłę Wyższą.
6. Każda ze Stron ponosi własne koszty usunięcia skutków Siły Wyższej. W razie wystąpienia Siły Wyższej,
Strona nią dotknięta uprawniona jest do domagania się zmiany zamówień lub harmonogramu
odpowiednio do czasu oddziaływania Siły Wyższej i jej bezpośrednich następstw.
7. Strona dotknięta Siłą Wyższą niezwłocznie podejmie wszelkie gospodarczo uzasadnione działania
zmierzające do ograniczenia wpływu Siły Wyższej na wykonanie Umowy. Strona taka będzie
kontynuowała wykonywanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim będzie
to możliwe, biorąc pod uwagę uzasadniony gospodarczy interes tej Strony.
8. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwiała będzie wykonywanie Umowy w istotnym zakresie przez okres
przekraczający 180 (sto osiemdziesiąt) następujących po sobie dni, każda ze Stron będzie uprawniona do
odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego
drugiej Stronie. Jeżeli od Umowy Strona odstąpi na podstawie zdania poprzedzającego, Stronom nie
przysługują żadne inne roszczenia względem drugiej Strony.
§ 14
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Postanowienia końcowe
1. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy było następstwem niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązań przez jego kooperantów lub podwykonawców.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji Umowy będą rozstrzygane przez Strony w pierwszej
kolejności w drodze negocjacji. W przypadku, gdy polubowne rozstrzygnięcia sporu jest niemożliwe, spór
rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Zmiany umowy dla swej skuteczności wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony.
5. Załączniki do Umowy stanowią integralną część Umowy.
6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności, przenieść na osoby trzecie w drodze przelewu, cesji, zastawu lub działań o podobnym
charakterze, całości bądź części należności wynikającej z Umowy.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
roku Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), ustawy z dnia 28 maja 2013 r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego
prawa.
8. W razie wątpliwości interpretacyjnych Strony zgodnie postanawiają, że przedmiot zamówienia wykonany
zostanie zgodnie ze SIWZ, Ofertą i niniejszą Umową, przy czym w razie sprzeczności pomiędzy treścią
tych dokumentów, ustala się następującą ich hierarchię:
a) Umowa wraz z załącznikami,
b) SIWZ,
c) Oferta,
d) inne dokumenty wynikające z Umowy.
9. Korespondencja między Zamawiającym i Wykonawcą będzie prowadzona wyłącznie w języku polskim.
Wszystkie dokumenty przedkładane przez jedną ze Stron drugiej Stronie w wykonaniu Umowy będą
sporządzane w języku polskim.
10.Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz zgłoszenia dokonywane przez Strony, a wynikające z
postanowień niniejszej Umowy winny być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej. Do bezpośredniej
współpracy w ramach wykonywania niniejszej Umowy są upoważnione osoby podane powyżej.
11.Każda ze stron może rozwiązać umowę w dowolnym czasie za pisemną zgodą obu stron. Rozwiązanie
umowy zgodnie z niniejszym ustępem nie powoduje naliczania kar.
12.Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Umowę podpisano dnia ………………………………..

Lista Załączników:
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy złożony przez Wykonawcę w postępowaniu o sygnaturze
ZDH/20/2018 przeprowadzonego przez Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddział w Legnicy.
Załącznik nr 2 - Kserokopia polisy OC przedstawionej przez Wykonawcę.
Załącznik

nr

3

–

Zezwolenie

………………………..

z

dnia

……………………………….

r.

znak

……………………………….
Załącznik nr 4 - Pisemne zaświadczenie od ………………………….. z dnia ……………………………….. r.
……………………….. w zakresie informacji, że nie są i nie były prowadzone postępowania dotyczące uchylenia,
zmiany lub stwierdzenia nieważności ww. decyzji.
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Załącznik nr 5 - Pisemne oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnego tytułu prawnego do
dysponowania nieruchomością, na terenie, której prowadzona jest działalność związana z wyżej
wymienionym zezwoleniem na gospodarowaniem odpadami o kodzie 10 04 01*).
Załącznik nr 6 - Wykaz osób upoważnionych do odpisywania kart przekazania odpadów ze strony
Zamawiającego i Wykonawcy wraz ze wzorami podpisów.

Zamawiający

__________________________
(podpis osoby uprawnionej)

__________________________
(podpis osoby uprawnionej)

Wykonawca

__________________________
(podpis osoby uprawnionej)

__________________________
(podpis osoby uprawnionej)
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