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CZĘŚĆ I –        INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW  

Spis treści :            
1. Nazwa i adres Zamawiającego………………………………………………….…………………. 

2. Oznaczenie Wykonawcy …………………………………………………………….…….………. 

3. Tryb udzielania zamówienia……………………………………………………………….………. 

4. Opis przedmiotu zamówienia……………………………………………………….…….……….. 

5. Zamówienia częściowe…………………………………………………………….………………. 

6. Zamówienia uzupełniające…………………………….………………………………..…….…… 

7. Informacja o ofercie wariantowej……………………….…………………………………….…… 

8. Termin wykonania zamówienia…………………..…….………………….………………….…… 

9. Warunki udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia  oraz  opis sposobu dokonania 

oceny spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu…………..…...……….…………………………………….……….………………. 

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie  zamówienia…………………………….…….     

11. Wymagania dotyczące wadium ……………………………………………………………………. 

12 Wymagania dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy……………….. 

13. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia 

publicznego………………………………………………………………………………………… 

14. Opis sposobu przygotowania oferty…………………………………………………..……………. 

15. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ………………………………..………….……….…….…… 

16. Zebranie Wykonawców ……………………………………………………………………………. 

17. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami…………………………….….…….. 

18. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty………………………………………….…….……..…… 

19. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty…………………………….…………………………..…… 

20. Miejsce i termin otwarcia ofert…………………………….……………….……………...….…… 

21. Tryb otwarcia ofert…………………………….…………………………………………...….…… 

22. Zwrot oferty bez otwierania…………………………….……….…………………………….…… 

23. Termin związania ofertą…………………………….…….….…………………….………….…… 

24. Opis sposobu obliczenia ceny……………………………….……………………………….…..… 

25. Kryteria oceny ofert…………………………….….………….……………………………....…… 

26. Oferta z rażąco niską ceną………………………………………………………………………….. 

27. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania…………………………………...………. 

28. Informacje ogólne dotyczące umowy w sprawie niniejszego zamówienia………………………… 

29. Unieważnienie postępowania………………….…………….………………………………….….. 

30. Środki ochrony prawnej…………………………….…………………………...…………………. 

31. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami……….………………...…………. 

32. Podwykonawstwo……………………………………………….…………………...….….….…… 

33. Wykaz załączników do niniejszej SIWZ………………………….…………………………….… 

 

CZĘŚĆ II -  OGÓLNE WARUNKI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA  

PUBLICZNEGO.  

 

CZĘŚĆ     III  -      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.    

   
 

 

 
 



 

 

 
SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: 

 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12  ( balast ) powstałych po sortowaniu odpadów 

komunalnych. 

 
Strona 4 z 35 

 
 

CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW  
 

1. Nazwa i adres Zamawiającego. 

 

Ostrołęckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

Berka Joselewicza 1,  07-410 Ostrołęka 

 

Telefon :    0(29) 7650500 

Telefax :    0(29) 7650504 

Numer NIP :   758-15-69-833 

Numer REGON :   550055819 

e-mail :    poczta@otbs.com.pl 

URL :    www.otbs.com.pl 

 

2. Oznaczenie Wykonawcy. 

Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę – uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo 

jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 

zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia 

publicznego. 

3. Tryb udzielania zamówienia. 

Przetarg nieograniczony.  

4. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12  ( balast ) powstałych po 

sortowaniu odpadów komunalnych. 

 

nr postępowania:  ZP/4/2016 

 

Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe 

oznaczenie. 

 

Nazwy i kody CPV:  

90.51.20.00-9 Usługi transportu odpadów 

90.51.40.00-3 Usługi recyklingu odpadów 

 

 

Zaleca się przeprowadzenie przez Wykonawcę samodzielnej wizji lokalnej. Zamawiający                  

nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnej z jego udziałem.   

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ. 

 

5. Zamówienia częściowe. 

 Zamówienie nie przewiduje składania ofert częściowych. 

6. Zamówienia uzupełniające. 
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Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy                  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 )             

w przedmiocie określonym w pkt. 4, w wysokości do 25% wartości zamówienia. 

7. Informacja o ofercie wariantowej. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

8. Termin wykonania zamówienia. 

 

 Od     1 sierpnia  2016 r. do 31  lipca   2017 r.  

 

9.  Warunki udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia oraz opis sposobu 

dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

 

9.1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie  zamówienia publicznego  muszą spełniać 

warunki określone w art. 22 ust. 1 u.p.z.p., dotyczące:  

 

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

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:   

 

Wykonawca winien wykazać, że posiada:  

Zezwolenie na transport odpadów o kodzie 19 12 12 oraz aktualną decyzję na przetwarzanie 

odpadów o kodzie 19 12 12 w procesie odzysku i/lub unieszkodliwiania w ilości co najmniej   

2 000 Mg/rok -  zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013,              

poz. 21 ze zm.). 

 

Uwaga: Wykonawca posiadający instalację (do odzysku, w której planuje odzyskać odpady 

objęte niniejszym zamówieniem) poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej powinien 

przedstawić zezwolenie równoważne decyzji na odzysk wystawiane w kraju, w którym            

ta instalacja się znajduje. Decyzję zezwalającą na międzynarodowe przemieszczanie odpadów 

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać po podpisaniu umowy. 
 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia: 

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie. 

 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. 

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie. 

 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

 

Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej   w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie 

mniejszą niż 1 000 000,00 PLN 

 

 

9.1.2. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: 

„spełnia – nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń wymaganych w postępowaniu. 



 

 

 
SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: 

 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12  ( balast ) powstałych po sortowaniu odpadów 

komunalnych. 

 
Strona 6 z 35 

 
 

 

9.1.3. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę  warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 u.p.z.p.,  Wykonawca jest zobowiązany złożyć:  

 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 

ust. 1 u.p.z.p., sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ;  

2) zezwolenie  na  transport  odpadów o kodzie 19 12 12  wydane na podstawie ustawy z dnia 

14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.).Zamawiający  

dopuszcza zlecenie przez wykonawcę transportu odpadów innemu podmiotowi. W takiej 

sytuacji wykonawca do oferty dołączy oświadczenie o zatrudnieniu do tej usługi 

podwykonawcę i zezwolenie, o którym mowa wyżej wydane na danego podwykonawcę.  

3) aktualną decyzję na przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 w procesie odzysku w ilości 

co najmniej 2000 Mg/rok - zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 

z 2013, poz. 21 ze zm.).  

4) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku  inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia potwierdzający spełnianie warunku określonego              

w Części I pkt 9.1. ppkt. 4) lit. SIWZ. Jeżeli z polisy lub innego dokumentu jednoznacznie 

nie wynika fakt opłacenia, Zamawiający wymaga wykazania tego faktu, przy czym uzna    

za wystarczające załączenie dowodu opłacenia (np. kopii przelewu, dowodu wpłaty). Jeżeli 

płatność składki rozłożona jest na raty, Zamawiający uzna za wystarczające przedstawienie 

opłacenia rat wymaganych.   

 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych  innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca  

w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi 

zasobami w trakcie  realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów              

na potrzeby  wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów 

odpowiada solidarnie w wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących 

sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny 

dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez 

zamawiającego warunku. 

 

Jeżeli wykonawca,  wykazując  spełnianie  warunków,    o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, 

polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, 

Zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów 

w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący 

wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać 

przedstawienia dokumentów, o których mowa w §1 ust.6 rozporządzenia Prezesa Rady 

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

zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane  (Dz. U.            

z 2013r. poz. 231 ). 
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9.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie  

zamówienia  Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 u.p.z.p., 

Wykonawca składa:  

 

1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

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

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

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 u.p.z.p.  

sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ, 

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,          

że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione                    

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych                   

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca                    

nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne                                 

lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie                           

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, 

5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art.24 ust.1 

pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, 

6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art.24 ust.1 

pkt 9 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert, 

7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art.24 ust.1 

pkt 10, 11 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  

składania ofert, 

8) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 

2 pkt 5 ustawy, albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej               

w formie oświadczenia na formularzu stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ.   

9.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w punkcie 9.2.1), 3), 4), 6) niniejszej 
SIWZ przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony  nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne             
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie                          
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
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decyzji właściwego organu -  wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie  wystawiony              
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w punkcie 9.2.5) i 7) 
niniejszej SIWZ przedkłada zaświadczenie właściwego organu sądowego                               
lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której 
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. l pkt 4-8, 10 i 11 u.p.z.p. 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie  wydaje  się  wyżej wymienionych    
dokumentów,  zastępuje  się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym 
określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed 
właściwym organem  sądowym, administracyjnym  albo  organem  samorządu  
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby                
lub kraju, w którym  Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 
notariuszem. Oświadczenie powinno być złożone w terminach przewidzianych wyżej                 
na wystawienie ww. dokumentów. 

 

9.4.Forma dokumentów i oświadczeń 

1) Wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 9.1.3., 9.2., i 9.3. SIWZ muszą 

być złożone w formie oryginału lub w formie kopii poświadczonej za zgodność                     

z oryginałem przez wykonawcę (każda zapisana strona), z wyjątkiem oświadczenia             

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, które musi być złożone w formie 

oryginału.  

    W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz                

w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b u.p.z.p., kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę lub te podmioty.  

2) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem                  
na język polski. 

3) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

   

10.    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

10.1.Do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje 

się odpowiednio wymagania dotyczące wykonawcy. Wykonawcy ci ustanawiają 

Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania 

ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających                   

się o udzielenie zamówienia. 

10.2.  Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

partnerów. 

10.3.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia,                  
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są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu kopię umowy określającej m.in. zakres 

obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji wspólnego zadania, wraz                        

z ustanowieniem pełnomocnika do występowania w imieniu i na rzecz wszystkich 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Umowa winna być zawarta                 

co najmniej na okres umowy o realizację zamówienia. 

10.4.    Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

11. Wymagania dotyczące wadium 

11.1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 12 000,00 PLN 

11.2.Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni od terminu składania ofert. 

11.3.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

11.4.W zależności od wyboru wykonawcy, wadium może być wniesione w jednej lub kilku  

następujących formach: 

a) pieniądzu, 

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. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 

11.5. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające 

z ustawy, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty                

na pierwsze żądanie zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 

ustawy oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji. 

Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji, 

złożony wraz z ofertą. Wadium nie może zawierać zapisów ograniczających obowiązek 

zapłaty wadium. Oryginał dokumentu (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, 

poręczenie udzielane przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) należy dołączyć do oferty                      

w sposób umożliwiający jego zwrot, bez konieczności rozszywania (dekompletacji) 

oferty np. umieścić w oddzielnej kopercie ze wskazaniem na niej nazwy postępowania,           

w którym jest składane. Dokument wadialny musi identyfikować wykonawcę oraz 

zawierać informację, iż stanowi zabezpieczenie wadium w przedmiotowym 

postępowaniu. 

 11.6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy :BPH S.A. 

O/Ostrołęka nr 05 1060 0076 0000 4014 0004 0508. 

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

11.8. Z zastrzeżeniem art.46 ust.4a u.p.z.p., Zamawiający zwraca wadium wszystkim 

Wykonawcom niezwłocznie: 

a) po wyborze oferty najkorzystniejszej lub  unieważnieniu postępowania,                        

z wyjątkiem Wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza , 

b)  na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania 

ofert. 

11.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi                 

na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3,  z przyczyn leżących po jego stronie,                
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nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust. 1, 

pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art.24 ust.2 pkt 5, 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,                  

co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. 

11.10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej                   

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

11.11. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz 

Zamawiającego, jeżeli: 

a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

11.12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym 

zwrócono wadium, którzy zostali wykluczeni z postępowania lub których oferty zostały 

odrzucone, jeżeli w wyniku odwołania lub skargi do Sądu unieważniono czynność 

wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy są zobowiązani wnieść 

wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

11.13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 

odwołania  jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi 

wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

 

12. Wymagania dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

12.1.   Informacje ogólne 

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

12.2.   Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1) Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 

10% ceny  całkowitej brutto podanej w ofercie. 

2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania    

umowy przed podpisaniem umowy. 

 

12.3.  Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 

Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
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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. 

2)  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na  rachunek 

bankowy : BPH S.A.O/Ostrołęka nr 05 1060 0076 0000 4014 0004 0508. 

3) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje                                

je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 

wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego,                

na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 

oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

4) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie innej niż pieniężna powinno być ono 

wystawione jako bezwarunkowe i nieodwołalne na okres obejmujący wykonanie 

przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem terminów określonych w pkt.12.4. i uzyskać 

akceptację Zamawiającego, 

5) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę 

spośród pozostałych ofert stosownie do treści art.94 ust.3 u.p.z.p. 

6) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 

u.p.z.p. 

7) Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy: 

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo –kredytowej, 

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez 

Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach 

o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

 

12.4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy                         

w terminie 15 dni od dnia zakończenia świadczenia usługi.  

13. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego 

zamówienia publicznego. 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy 

niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.  Termin i sposób rozliczenia pomiędzy 

Wykonawcą i Zamawiającym  za wykonanie przedmiotu zamówienia określony jest                       

w części II SIWZ - Ogólne warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

14.     Opis sposobu przygotowania oferty. 

14.1.  Wymagania podstawowe. 

1) Wykonawca, oprócz dokumentów i oświadczeń określonych w pkt 9.1.3., 9.2., 9.3. SIWZ 

zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 

a) formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 

do SIWZ, 

b) dowód wniesienia wadium, 
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c) stosowne Pełnomocnictwo(a), w przypadku kopii Pełnomocnictw(a) musi one być 

uwierzytelnione notarialnie. 

d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu     

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z punktem 10.1. 

SIWZ. 

2) Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

3) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 

4) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców).  

5) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać            

z dokumentów dołączonych do oferty.  

6) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ zaleca się aby były wypełnione 

przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę                    

w  formie zgodnej z niniejszą SIWZ. 

7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty                     

z uwzględnieniem treści art.93 ust. 4 u.p.z.p. 

8) W przypadku wnoszenia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy                        

w formach określonych w pkt.11.4. ppkt. b)-e) należy dołączyć ciąg pełnomocnictw,                   

z których wynika upoważnienie do podpisania w/w dokumentów. Powyższy wymóg 

dotyczy również podmiotów trzecich.  

 

14.2.   Forma oferty. 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu i  mieć formę pisemną 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski, poświadczonym za zgodność przez Wykonawcę. 

2) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 

stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku 

komputerowego lub maszynopisu. 

3) Zaleca się aby całość oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, zbindowane lub trwale 

połączone w jedną całość inną techniką. 

4) Zaleca się aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Strony te powinny 

być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy 

upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią 

dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty 

pełnomocnictwa.  

5) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 

wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest                               

to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) 

podpisującą (podpisujące) ofertę. 

6) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem 

ilości stron wchodzących w skład oferty. 

14.3. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów                         

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
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1) Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty),    

iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić określonych informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

2) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później                             

niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione, oraz wykazał, 

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust. 4 u.p.z.p. 

15.      Wyjaśnienie i zmiany w treści SIWZ 

15.1.   Wyjaśnianie treści SIWZ.  
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia zgodnie z art.38 ust. 1 u.p.z.p.  

2) Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień, w terminach i na zasadach 

określonych w art.38 ust. 1, 1a i 1b u.p.z.p. 

3) Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym 

doręczono SIWZ i zamieści jego treść na stronie internetowej. Udzielając wyjaśnień 

Zamawiający nie ujawni źródła zapytania. 

4) Zamawiający zastrzega konieczność posługiwania się formą pisemną lub faksem przy 

zasięganiu informacji prawnie skutecznych zgodnie z art.27  u.p.z.p. 

15.2. Zmiany w treści SIWZ 

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże 

niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał niniejszą SIWZ i zamieści      

jej treść na stronie internetowej. 

2) Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 

3) Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia                            

nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy 

czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert              

i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 

zamówienia, oraz zamieszcza te informację na stronie internetowej Zamawiającego. 

16.    Zebranie Wykonawców  

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców                

w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. 

2)  Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania                      

o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł 

zapytań. 

3)  Informację z zebrania Zamawiający doręczy niezwłocznie Wykonawcom, którym 

przekazano niniejszą SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego. 

17.  Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

 Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami 

są: 

- w sprawach dot. przedmiotu zamówienia: Paweł Prusaczyk  –tel. (29) 767-60-51  

- w  sprawach proceduralnych:    Czesław Kowalczyk – tel. (29) 765-05-08 

18. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 
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18.1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu w siedzibie   Ostrołęckiego    

Towarzystwa    Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  ul. Berka Joselewicza 1,  07-410 

Ostrołęka- pokój Nr 6 (sekretariat)  w nieprzekraczalnym terminie: 

 

 

do dnia 

 

   25 lipca 2016 r.  

 

do godz.  

 

10.00 

 

18.2  Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 

(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco : 

Przetarg  nieograniczony na usługę: 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12  ( balast ) powstałych po 

sortowaniu odpadów komunalnych. 

 

      Nie otwierać przed dniem 25 lipca 2016 r. do  godz. 10.15 

18.3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

18.4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przetargowej 

w sytuacji niezgodnego z powyższym sposobem zabezpieczenia i  opisania oferty. 

19. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty. 

19.1.   Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty. 

 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. 

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały 

dokonane przed upływem terminu składania ofert. 

19.2.   Zmiana złożonej oferty. 

1) Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu            

i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty 

(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. 

2) W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy 

dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr …” 

19.3.   Wycofanie złożonej oferty. 

 Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 

podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie 

należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 

Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo 

opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”. 

20. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o.  ul. Berka Joselewicza 1,  07-410 Ostrołęka- pokój Nr 4   

 

 

w dniu 

 

 25 lipca 2016 r.  r. 

 

o godz. 

 

10.15 
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21.  Tryb otwarcia ofert. 

21.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

21.2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) 

zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane 

Wykonawcom bez otwierania. 

21.3. Kopery (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem 

kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu 

poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty. 

21.4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:  

1) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 

2) informacje dotyczące ceny oferty zawarte w Formularzu Oferty. 

21.5. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający 

przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w pkt. 21.1. i 21.4.1)-

2) niniejszej SIWZ. 

22.  Zwrot oferty bez otwierania. 

 Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie             

i zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

23. Termin związania ofertą. 

23.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez  30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

23.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych 

przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 

tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

23.3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

24. Opis sposobu obliczenia ceny. 

24.1. Cena oferty zamieszczona w formularzu oferty jest ceną ofertową, wyliczoną                        

na podstawie kalkulacji Wykonawcy.  

24.2.    Cena oferty  wyraża się  iloczynem ceny 1 Mg   i ilości 2000 Mg (ilość przewidywana) 

do  odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 (balastu). 

24.3.  Podana/podane w ofercie cena/ceny musi/muszą być wyrażona/wyrażone w PLN. 

Cena/ceny musi/muszą uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz 

obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej 

z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia oraz wszystkie inne 

prace wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia a niezbędne do osiągnięcia 

rezultatu umowy.  

24.4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały                

w części II niniejszej SIWZ (Ogólne warunki umowy w sprawie zamówienia 

publicznego). 

24.5.  Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć 

obowiązującą stawkę podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.                         

o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z  2011r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.). 
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24.6. Ostateczna cena oferty, winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę 

określoną art.106e ust.11 ustawy z dnia 11 marca 2014 (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 177,               

poz. 1054 z poź. zm.). Kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki 

poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza 

24.7. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności 

umowy i nie będą podlegały zmianom, z zastrzeżeniem pkt. 28.2 SIWZ  

25. Kryteria oceny ofert. 

25.1 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które : 

1) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego                   

z niniejszego postępowania. 

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego 

25.2  Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium: 

1) ceny, waga kryterium „cena” :  95%  

                najniższa oferowana cena 

 C =  ---------------------------  x 95 pkt 

            
cena ocenianej oferty 

                  Maksymalnie można otrzymać  95 pkt
 

2) termin płatności wynagrodzenia wykonawcy „płatność”:  5%. 

  Gdzie punkty przyznaje się na poniższych zasadach: 

       0 punktów – termin płatności wynoszący  siedem (7) dni od dnia doręczenia 

zamawiającemu faktury wystawionej przez wykonawcę w sposób prawidłowy oraz 

zgodny z umową, 

       1 punkt - termin płatności wynoszący czternaście (14) dni od dnia doręczenia 

zamawiającemu faktury wystawionej przez wykonawcę w sposób prawidłowy oraz 

zgodny z umową, 

       3 punkty - termin płatności wynoszący dwadzieścia jeden (21) dni od dnia doręczenia 

zamawiającemu faktury wystawionej przez wykonawcę w sposób prawidłowy oraz 

zgodny z umową, 

       5 punktów - termin płatności wynoszący trzydzieści  (30) dni od dnia doręczenia 

zamawiającemu faktury wystawionej przez wykonawcę w sposób prawidłowy oraz 

zgodny z umową. 

Maksymalnie można otrzymać 5 punktów. 

25.3. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy(Wykonawcom),  

który(rzy) otrzyma/(ją) największą liczbę punktów za realizację zamówienia. 

25.4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 

to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych. 

25.5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych,                   

niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

25.6.  Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zostały złożone 

oferty dodatkowe o takiej samej cenie. 
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26. Oferta z rażąco niską ceną. 

26.1.   Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 

wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi                        

z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30%  od wartości zamówienia lub 

średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się                      

o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących elementów oferty 

mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie oszczędności metody 

wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających 

warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności 

projektu wykonawczego, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny         

nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu             

za pracę (Dz. U. z 2004 r. nr 200, poz. 1679 ze zm.), pomocy publicznej udzielonej             

na podstawie odrębnych przepisów. 

26.2 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa                               

na  Wykonawcy. 

26.3     Zamawiający odrzuca ofertę: 

          1) Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień 

               lub 

        2) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza,                   

że oferta   zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

27.       Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania. 

27.1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie 

wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ. 

27.2. Zamawiający  udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana                      

za najkorzystniejszą. 

27.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 

zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o : 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę),  albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo adres zamieszkania  i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz 

uzasadnienie jej wyboru,  oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także  

punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2)   wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne               

i prawne, 

3)  wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

4) terminie, określonym zgodnie  z art. 94 ust. 1 u.p.z.p. , po którego upływie umowa 

w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

27.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, 

o których mowa w pkt 27.3.1), na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu 

publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

28. Informacje ogólne dotyczące umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 

28.1. Zgodnie z art. 139 i 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia : 

1) zostanie zawarta w formie pisemnej, 
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2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy                     

nie stanowią inaczej, 

3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie               

do informacji publicznej, 

4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie,  

5) jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ, 

6) jest nieważna: 

a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ust.1 u.p.z.p., 

b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego                        

w niniejszej SIWZ. 

28.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy                     

w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa 

następujące przypadki i warunki takich zmian: 

      1) zmiana wysokości ceny brutto w przypadku: zmiany stawki podatku VAT dla usług 

objętych przedmiotem zamówienia w  trakcie realizacji przedmiotu umowy, w takim 

przypadku strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia brutto - dotyczy                     

to części wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze 

nie wykonano, 

 

2) zmiana zakresu rzeczowo finansowego zamówienia w przypadku: 

 

a) konieczności ograniczenia przez Zamawiającego zakresu zamówienia i związanej                   

z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych 

okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania 

postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia                           

bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby dla Zamawiającego 

niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia                

i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, 

b) konieczności wprowadzenia zmian w sposobie wykonywania umowy w zakresie 

wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w celu 

usprawnienia procesu realizacji zamówienia, 

c) konieczności zmiany sposobu spełniania przez Wykonawcę świadczenia odbierania             

i zagospodarowania odpadów w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego lub prawa miejscowego wpływającego na sposób spełnienia 

świadczenia. 

 

Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich 

wprowadzenie. 

 

28.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 
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29. Unieważnienie postępowania. 

29.1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia                         

w sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 u.p.z.p.  

29.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert, 

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert, 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

30. Środki ochrony prawnej. 

30.1     Informacje ogólne. 

1) Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego 

zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane    

w art. 179 i 180 u.p.z.p. 

 2) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 30.1.1) niniejszej SIWZ są: 

a) odwołanie, 

b) skarga do sądu. 

 3) Środki ochrony prawnej, przysługują  podmiotom określonym w art. 179 ust. 1 i 2 

u.p.z.p. 

 

30.2. Odwołanie.  

 Wykonawcy przysługuje odwołanie w przypadkach określonych w art. 180 ust. 1 

u.p.z.p. 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby  w terminie: 

1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 u.p.z.p.,  

albo 

2) 10 dni od dnia  przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, niż określony w art. 27 ust. 2 

u.p.z.p.  

3) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych                         

lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, wobec treści  

ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, 

4) 5 dni od dnia  w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, wobec 

czynności innych, niż określone w pkt 1)2)3). 

Odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu, równocześnie przesyłając kopię odwołania zamawiającemu przed upływem 

terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 

treścią przed upływem terminu. 

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu  

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 
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30.3. Skarga do sądu. 

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. 

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie 

skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej 

wniesieniem              

31. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

31.1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują  faksem, mailem lub pisemnie. 

31.2.  Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje faksem lub mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

31.3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

32. Podwykonawstwo 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty części 

zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

 

33. Wykaz załączników do niniejszych SIWZ 

 

 Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory : 

L.p. 
Oznaczenie 

załącznika 
Nazwa załącznika 

1. Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 

2. Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

3. Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia  o braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania  

4.  Załącznik Nr 4 Wzór oświadczenia w zakresie  art. 26 ust. 2d ustawy Prawo 

zamówień publicznych 
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Załącznik nr 1-Wzór formularza oferty 

 

FORMULARZ  OFERTY 
na usługi p.n.:  

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12  ( balast ) powstałych po 

sortowaniu odpadów komunalnych. 

 

1.  ZAMAWIAJĄCY: 

Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z. o.o., ul. B. Joselewicza 1, 07-

410 Ostrołęka.  

2.  WYKONAWCA: 

 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
L.p. Pełna (e)Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

  

 

 

  

 

 

 

 

3. OSOBA Z RAMIENIA  WYKONAWCY UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 

Imię i nazwisko  

 

Adres  

 

Nr telefonu  

 

Nr faksu  

 

 

4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia oferuję(emy) jego 

realizację za następującą cenę obliczoną zgodnie z wymogami pobranej                                      

od Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, to jest: 

 

1.  Roczna cena za realizację  zamówienia:   

 Wartość  bez podatku VAT  ........................................ PLN  …………………………………….. 

(słownie : .......................................................................................................................................... PLN) 

VAT …...........................  tj. .............................................PLN naliczony zgodnie z ustawą z dnia  11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług( Dz. U. z  2011r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm) 

wartość z podatkiem VAT  ............................................ zł 

(słownie :  ......................................................................................................................................... PLN) 
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        2.Kalkulacja ceny za realizację  zamówienia:  

 

1 Cena netto za 1Mg  balastu 

………………………………… 

2 Podatek VAT za 1Mg balastu  

………………………………… 

3  Cena brutto za 1Mg  balastu 
……………………………….. 

4 Przewidywana  

ilość balastu  do odbioru 

 

2000 Mg 

5 Cena ofertowa netto 

……………………………………. 

6 Podatek VAT 

……………………………………. 

7  Cena ofertowa brutto  
………………………………….. 

 

 

2. Oferujemy, iż termin płatności od dnia doręczenia zamawiającemu faktury 

wystawionej przez wykonawcę w sposób prawidłowy oraz zgodny z umową wynosi 

………… dni. 

 

5. Usługa   stanowiącą przedmiot zamówienia wykonywana będzie od następnego tygodnia po 

podpisaniu umowy przez okres 12 miesięcy.  

 

6.   OŚWIADCZENIE 

 Ja, (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że : 

1) zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 

2) gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: 

SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian, 

3) posiadam(y) uprawnienia do realizacji przedmiotowego zamówienia, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 

4) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, 

5) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń ogólne warunki umowy przedstawione w Części II 

SIWZ, 

6) w przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę 

zobowiązuje(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jaki zostanie wskazany przez 

Zamawiającego. 

7) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponadto oświadczamy, iż będziemy 

odpowiadać solidarnie za realizację niniejszego zamówienia, oraz że Pełnomocnik (o 
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którym mowa w pkt. 10.1 SIWZ) zostanie upoważniony do zaciągania zobowiązań i 

otrzymywania instrukcji na rzecz i w imieniu każdego z nas]
*
, 

8) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca(y) w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w 

celu udzielenia niniejszego zamówienia, 

9) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 ), [żadne z informacji zawartych w ofercie 

nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji  /  wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności 

innym uczestnikom postępowania]* 

 

L.p. 

 

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

 

Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) 

od do 

a)  

     

  

b)  

 

  

 

10)  [nie zamierzam(y) powierzyć do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / 

następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć 

podwykonawcom]*: 

 

L.p. 

Nazwa części zamówienia 

a)  

   

 

b)  

 

 

 
 * - niepotrzebne skreślić 

7. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. ……………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………………. 

4. ……………………………………………………………………………………………. 

5. ……………………………………………………………………………………………. 

6. ……………………………………………………………………………………………. 

7. ……………………………………………………………………………………………. 

8. ……………………………………………………………………………………………. 

9. ……………………………………………………………………………………………. 

10. ……………………………………………………………………………………………. 

11. ……………………………………………………………………………………………. 

12. ……………………………………………………………………………………………. 

13. ……………………………………………………………………………………………. 

 

Oferta została złożona na  …………. ponumerowanych stronach. 
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8.   PODPISY 
l.p. Pełna (e)Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię 

osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 

do podpisania 

niniejszej oferty w 

imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpisy(y) 

osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 

do podpisania 

niniejszej oferty w 

imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów) 

Miejscowość i 

data 

1)  

 

    

2)  

 

    

 

 

Miejscowość ……………………………………. dnia ………………………………….. 
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Załącznik Nr 2-Wzór oświadczenia  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
 

1.  ZAMAWIAJĄCY: 

Ostrołęckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. B. Joselewicza 1, 07-

410 Ostrołęka    

 

2.  WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

L.p. Pełna (e)Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

  

 

 

  

 

 

  

O Ś W I A D C Z E N I E 
Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ), oświadczam(y), że: 

 

1. spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia 

publicznego, dotyczące:   

a) posiadania  uprawnień do wykonywania  określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2. Oświadczenie  przedkładam(y) w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym 

na zadanie p.n.: 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12  ( balast ) powstałych po 

sortowaniu odpadów komunalnych. 

 
Prawidłowość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym(i) podpisem(ami), świadom(i) 

odpowiedzialności karnej z art. 297§ 1 kodeksu karnego. 

 

 

Miejscowość .................................. , dnia . .................................... 

 

 

    Podpisano :…............................................................... 
                                                                                                 (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik Nr 3- Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

 

1.  ZAMAWIAJĄCY: 

Ostrołęckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  ul. B. Joselewicza 1, 07-410 

Ostrołęka    

  

2.  WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

 
L.p. Pełna (e)Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

  

 

 

  

 

 

  

O Ś W I A D C Z E N I E 

Oświadczam, że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego 

zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ). 

 

Oświadczenie przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na 

zadanie p.n.:  

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12  ( balast ) powstałych po 

sortowaniu odpadów komunalnych. 

 

 

 
Prawidłowość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym(i) podpisem(ami), świadom(i) 

odpowiedzialności karnej z art. 297 § 1 kodeksu karnego. 

 

 

 

 

Miejscowość .................................. , dnia . .................................... 

 

 

 

 

 

 

          Podpisano …............................................................... 
                                                                                                     (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 4- Wzór oświadczenia w zakresie  art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych 

 
1.  ZAMAWIAJĄCY: 

Ostrołęckie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  ul. B. Joselewicza 1, 07-410 

Ostrołęka    

  

2.  WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

 
L.p. Pełna (e)Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

  

 

 

  

 

 

  

      OŚWIADCZENIE  

w zakresie  art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na   

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12  ( balast ) powstałych po 

sortowaniu odpadów komunalnych. 

 

 

 oświadczam, że:
1
 

    należę do grupy kapitałowej i przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy    

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy: 

  

Lp. Nazwa (firma)  Siedziba  

   

   

   

   

   

 

   nie należę do grupy kapitałowej 

………………………… 

(miejscowość, data)    ............................................................................... 

        (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej) 

                                                 
1
 zaznaczyć właściwe  
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CZĘŚĆ II -  OGÓLNE WARUNKI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA  

PUBLICZNEGO.  
 

 

 

 

 

 

Ogólne Warunki Umowy 

 

 

§ 1 

 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej             

na sukcesywnym odbiorze – odpadów o kodzie 19 12 12 -  tzn. balastu  powstałego w wyniku 

sortowania odpadów komunalnych, w  nieprzekraczalnej ilości 2000 Mg w celu ich 

zagospodarowania tj. poddania ich procesom odzysku i/lub unieszkodliwiania zgodnie           

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, posiadanymi decyzjami oraz 

postanowieniami zawartymi w umowie.  

2. Szczegółowy zakres usługi oraz wymagania dotyczące zagospodarowania odpadów o kodzie 

19 12 12 określa SIWZ stanowiąca integralną część niniejszej umowy. 

3. Odbiór odpadów o kodzie 19 12 12 odbywał się będzie z terenu Stacji Segregacji Odpadów 

Komunalnych w Ostrołęce przy ul. Gen. Turskiego 4, Ławy, 07-401 Ostrołęka. 

4. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszystkie wymogi formalne i prawne związane  

z przedmiotem umowy. 

 

§ 2 

 

1. Wykonawca przyjmując usługę do wykonania zobowiązuje się zarazem do:  

1) wykonywania jej z należytą starannością zgodnie z powszechnie 

   obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 

2) stosowania się do doraźnych poleceń osób reprezentujących Zamawiającego,  

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za szkody dokonane w mieniu Zamawiającego wskutek 

nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy.  

3. Odpowiedzialność Wykonawcy jest wyłączona tylko wówczas, gdy nienależyte wykonanie 

zobowiązania jest następstwem winy Zamawiającego. 

4. Zamawiający oświadcza, że nie będzie przyjmował zwrotów odebranych odpadów o kodzie 

19 12 12 i nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z ich transportem. Wykonawcy 

nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia związane  

z cechami i parametrami odbieranych odpadów.   

 

 

§ 3 

 

1. Zaoferowana w Formularzu Oferty przez Wykonawcę cena jednostkowa odbioru 1 Mg 

odpadu o kodzie 19 12 12 wynosi: 
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cena netto ………….….zł/1 Mg      

słownie………………………………………………………………………….. 

stawka VAT ……….% 

kwota VAT ……………………………………………………………………. 

słownie ………………………………………………………………………... 

cena brutto ……..…..zł/1 Mg   

słownie………………………………………………………………………….. 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy  w szacunkowej ilości Wykonawcy przysługiwać będzie 

szacunkowe wynagrodzenie  w kwocie …………. netto, VAT ……% w kwocie ……,                  

co stanowi łączną kwotę …….. brutto,  

3. Strony ustalają, iż w trakcie obowiązywania umowy cena jednostkowa netto odbioru  

1 Mg odpadów o kodzie 19 12 12 jest stała i nie ulegnie zmianie. 

 

§ 4 

 

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na podstawie faktury VAT wystawionej                    

po tygodniu, w którym została odebrana dana partia odpadów o kodzie 19 12 12. 

2. Wykonawca powiadomi za pomocą faxu lub e-mail Zamawiającego o imieniu i nazwisku 

kierowcy odbierającego komponenty i numerze rejestracyjnym pojazdu.  

3. Zapłata prawidłowo wystawionej faktury nastąpi przelewem w terminie .......... 

dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 

4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. Przelew  wierzytelności  Wykonawcy  wynikających  z  niniejszej  umowy  wymaga  zgody 

Zamawiającego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

6. Zamawiający jest uprawniony do potrącania swoich wierzytelności wynikających z tytułu kar 

umownych  opisanych  w  §7 z  wierzytelnościami  Wykonawcy  wynikającymi  z  tytułu 

należnej zapłaty za odebrane komponenty. 

 

 

§ 5 

 

1. Cotygodniowy odbiór przez Wykonawcę odpadów o kodzie 19 12 12 będzie następował                  

od dnia zawarcia umowy tj. od dnia …….. do dnia, w którym Wykonawcy zostanie 

przekazana ilość odpadów o kodzie 19 12 12 w nie przekraczającej ilości 2000 Mg, 

jednakże nie dłużej niż do dnia …………………….  . 

2. Zamawiający w każdy piątek  w formie e-mail lub fax zgłosi Wykonawcy szacunkową ilość 

odpadu gotowego do odbioru przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się odebrać całą 

zgłoszoną do odbioru przez Zamawiającego ilość odpadu w nieprzekraczalnym terminie                

do ostatniego dnia roboczego następnego  tygodnia, chyba że za obustronną zgodą stron 

wyrażoną w formie e-mail nastąpi zmiana terminu odbioru.  

3. W ramach uzgodnień dokonanych pomiędzy stronami w formie e-mail zgłoszenie odpadów 

gotowych do odbioru może następować także w inne dni robocze. W takim przypadku 

Strony ustalą w formie e-mail termin odbioru komponentów.  

4. Odbiór odpadów o kodzie 19 12 12 w formie luźnej odbywał się będzie w dni robocze 

Zakładu od Poniedziałku do Piątku w godz. od 8:00 do 15:00, lub w innych terminach                   

i godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca zabierze 
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wypełnione pojemniki  o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu pozostawiając w ich 

miejsce puste. 

5. Wykonawca w ciągu 48 godzin od dnia zawarcia umowy podstawi do dyspozycji 

Zamawiającego na teren Zakładu Zamawiającego kontenery lub sprzęt do przechowywania  

i transportowania odpadów o kodzie 19 12 12 w formie luźnej z możliwością ładowania 

odpadu „od góry” przez ładowarkę i będzie wymieniał pełne na puste przez cały okres 

obowiązywania umowy w taki sposób aby na terenie zakładu Zamawiającego stale 

znajdowały się pojemniki Wykonawcy o minimalnej łącznej pojemności 90 m
3
.  

6. Wykonawca zobowiązuje się a Zamawiający wymaga aby kontenery lub sprzęt jaki zostanie 

pozostawiony do dyspozycji Zamawiającego na czas załadunku był w dobrym stanie 

technicznym a jego użytkowanie nie stwarzało zagrożeń. Wykonawca zobowiązuje się        

do przekazania wszelkich niezbędnych instrukcji związanych z użytkowanie jego 

kontenerów lub sprzętu. 

7. W przypadku gdy kontener lub sprzęt do przechowywania i transportu odpadu o kodzie 19 

12 12 w formie luźniej podstawiony na teren Zakładu przez Wykonawcę będzie budził 

wątpliwości co do bezpieczeństwa jego użytkowania. Zamawiający ma prawo odmówić 

pozostawienia takiego kontenera lub sprzętu na terenie Zakładu. W tym przypadku 

Wykonawca ma obowiązek w ciągu 48 godzin wymienić kontener lub sprzęt na spełniający 

normy. 

8. Sprzęt pozostawiony przez Wykonawcę do przechowywania i transportu odpadu o kodzie 

19 12 12 na terenie Zakładu Zamawiającego na czas załadunku będzie przekazywany                   

na podstawie protokołów Zdawczo/Odbiorczych i do czasu odbioru odpadu przez 

Wykonawcę, Zamawiający bierze odpowiedzialność materialną za uszkodzenia sprzętu 

Wykonawcy wynikające z nieprawidłowego użytkowania do kwoty wpisanej w protokole 

Zdawczo/Odbiorczym. 

9. Wykonawca zastrzega a Zamawiający zobowiązuje się do używania kontenerów lub/i 

sprzętu Wykonawcy tylko i wyłącznie do celów związanych z wykonaniem niniejszej 

umowy.  

 

§ 6 

 

1. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  złożenia  przed  podpisaniem  Umowy  zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to zabezpiecza należyte wykonanie  umowy, 

w szczególności terminowe wykonywanie obowiązków umownych oraz roszczenia               

o szkody powstałe na skutek niewykonywania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia 

całkowitego  brutto,  o  którym  mowa  w  §  3 ust.2 niniejszej  umowy,  tj.  kwotę ........zł 

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

3. W  dniu  podpisania  umowy  Wykonawca  wniósł  ustaloną w  ust.2  kwotę zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w formie .................................................. 

4. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 

15 dni od dnia zakończenia świadczenia usługi.  

5. Koszty wystawienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca. 
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§ 7 

 

1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej              

w wysokości 10  % wynagrodzenia brutto określonej w § 3 ust.2 w przypadku odstąpienia               

od niniejszej umowy w oparciu o ust. 2 lit. a) niniejszego paragrafu. 

2. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w terminie do ……………….. roku,  

o ile spełnią się następujące warunki: 

a) opóźnienie Wykonawcy w odbiorze całości lub części odpadu w terminie opisanym w § 5 

ust. 2 niniejszej umowy będzie przekraczało 7 dni,  

b) wystąpi awaria instalacji Zamawiającego uniemożliwiająca wydzielenie odpadów o kodzie 

19 12 12 

c) Wykonawca nie dostarczy na teren zakładu pojemników na odpady w terminie o którym 

mowa w §5 ust. 5 lub nie wymieni kontenerów na odpowiednie w terminie opisanym  w § 5 

ust. 7 . 

d) Wykonawca nie zapewni Zamawiającemu do stałej dyspozycji kontenerów                                

lub pojemników o których mowa w §5 ust. 5 o minimalnej łącznej pojemności 90m
3
                       

w okresie dłuższym niż 48 godzin. 

3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych. 

 

4. W przypadku odstąpienia od umowy: 

a) stronom nie będzie przysługiwał zwrot dotychczasowych wzajemnych świadczeń, 

b) Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych,  

c) Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty za odebrane przez Wykonawcę odpady                      

o kodzie 19 12 12, za które do dnia odstąpienia nie zapłacono, o ile Zamawiający nie dokona 

ich potrącenia z przysługującymi mu karami umownymi.  

d) Wykonawca nie może żądać wynagrodzenia za niewykonaną część umowy. 

 

§ 8 

 

1. Wykonawca wyznacza .........., kom. ..............., e-mail: ..........., jako osobę do kontaktu przy 

wykonywaniu niniejszej umowy. 

2. Zamawiający wyznacza Pana Pawła Prusaczyka, tel. (029)767-60-51 , e-mail: 

prusaczyk.pawel@otbs.com.pl jako osobę do kontaktu przy wykonywaniu niniejszej umowy. 

3. Strony oświadczają, że w/w osoby posiadają umocowanie do podejmowania wszelkich 

decyzji i działań w granicach określonych postanowieniami niniejszej umowy z wyjątkiem 

zmiany, rozwiązania lub wypowiedzenia umowy. 

 

§ 9 

 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wezwania i faktury sporządzane będą w języku 

polskim i wysyłane będą pocztą na następujące adresy: 

 

Dla Zamawiającego: 

Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. adres: ul. Berka 

Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka, NIP 758-156-98-33 REGON 550055819 

Tel: +48 29-765 05 00, Fax. +48 29-765-05-04 

e-mail: poczta@otbs.com.pl 
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Dla Wykonawcy: 

……………….. 

……………….. 

 

2. Doręczenie jest skuteczne jeżeli zostało dokonane na adres, wskazany powyżej. Strony 

dopuszczają informacyjną wymianę korespondencji pod wskazane wyżej adresy e-mailowe 

lub pod wskazane numery faxów. 

3. Strony zobowiązane są do powiadomienia się o zmianach adresu, numerów, a nie wykonanie 

tego obowiązku powoduje, że doręczenie dokonane na adresy, numery podane w ust. 1 jest 

skuteczne. 

 

 

§ 10 

 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy                   

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

 

 

§ 11 

 

Ilość odpadów o kodzie 19 12 12 może być mniejsza niż ilość określona w § 1 ust. 1. 

Zmniejszenie ilości odpadów w tym zakresie nie będzie rodziło żadnych roszczeń po stronie 

Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego 

 

§ 12 

 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej  

w postaci aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

 

§13 

 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje  

się w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz przepisy ustawy o odpadach. 

 

§ 14 

 

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 15 

 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                WYKONAWCA: 
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Część III:  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 

 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywny odbiór przez Wykonawcę odpadów 

o kodzie 19 12 12, w szacunkowej ilości 2 000  Mg na rok tzn. balastu powstałego             

w wyniku sortowania odpadów komunalnych, w celu ich zagospodarowania tj. poddania 

ich procesom odzysku i/lub unieszkodliwiania zgodnie z decyzjami posiadanymi przez 

Wykonawcę.  

2. Odpad o kodzie 19 12 12 balast, wydzielany będzie ze strumienia niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych oraz z frakcji selektywnej zbiórki w instalacjach 

Zamawiającego tj. w Stacji Segregacji Odpadów Komunalnych w Ostrołęce przy ul. Gen. 

Turskiego 4, Ławy, 07-401 Ostrołęka. 

Balast będzie wydzielany na linii segregacji z frakcji nadsitowej (po ręcznym 

wysortowaniu surowców wtórnych oraz automatycznym wysortowaniu złomu metali 

żelaznych i nieżelaznych oraz odpadów wielkogabarytowych ) przy pomocy sorterów 

optopneumatycznych  (Mistral M2800 + M2000 NIR PELLENC). 

 

3. Wykonawca podstawi na teren Zakładu Zamawiającego kontenery lub sprzęt                              

do przechowywania i transportowania odpadów o kodzie 19 12 12 w formie luźnej                        

z możliwością ładowania odpadu „od góry” przez ładowarkę.  

 

4. Wykonawca zobowiązuję się do pozostawiania w stałej dyspozycji Zamawiającemu 

kontenery lub sprzęt do przechowywania odpadów o kodzie 19 12 12 w formie luźnej                   

o pojemności nie mniejszej niż 90 m3. 

 

5. Odpad o kodzie 19 12 12 będzie przygotowany przez Zamawiającego w formie luźnej                   

w podstawionych przez wykonawcę kontenerach lub innym sprzęcie przystosowanym                 

do przechowywania i transportu odpadu o kodzie 19 12 12 w formie luźnej. 

 

6. Odbiór odpadów o kodzie 19 12 12, odbywał się będzie z terenu Stacji Segregacji 

Odpadów Komunalnych w Ostrołęce przy ul. Gen. Turskiego 4, Ławy, 07-401 Ostrołęka. 

 

7. Do wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia Wykonawca użyje środków 

transportu na swój koszt.  

 

8. Załadunek odpadów do pojazdów lub kontenerów odbywać się będzie sprzętem 

Zamawiającego.  

 

9. Odbiór balastu odbywał się będzie w dni robocze Zakładu w godz. od 8:00 do 15:00,                            

lub w innych terminach i godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

10. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę Odpadów będzie się odbywało na wagach 

Zamawiającego, zlokalizowanych w Zakładzie Zamawiającego i będzie potwierdzane 

kwitem wagowym. Dokument ten stanowić będzie wyłączną podstawę do określenia ilości 

odebranych odpadów o kodzie 19 12 12 pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
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11. Wagi zainstalowane w Zakładzie Zamawiającego posiadają aktualne Świadectwo 

Legalizacji i umożliwiają pomiar masy w zakresie od 400 kg – 60 000 kg, podziałka 

legalizacyjna 20 kg, klasa dokładności III. Wymiary pomostu wagowego:  18 x 3 [m]. 

 

12. Wykonawca, po zakończeniu każdego miesiąca, będzie potwierdzał ilość odebranych 

odpadów o kodzie 19 12 12, na wystawionej przez Zamawiającego zbiorczej karcie 

przekazania odpadu. 

 

13. Zamawiający będzie wystawiał karty przekazania odpadu, o kodzie 19 12 12, na podstawie 

bilansu ważeń odebranych odpadów, pochodzącego z programu komputerowego 

obsługującego system wagowy w Zakładzie Zamawiającego. Karty przekazania odpadu 

wystawiane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 

 

 


