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Rozdział I.
Informacje ogólne dla Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie
zamówienia
1.

ZAMAWIAJĄCY.

Centralna Pompowania „BOLKO” Sp. z o.o., ul. Kruszcowa 4, 41-902 Bytom, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000170051; strona internetowa: www.cpbolko.com,
numer telefonu: + 48 32 28 11 335, numer faksu: + 48 32 28 11 335 wew. 312, REGON
278060274, NIP 626-27-12-963.
2.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o ustawę
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019
r. poz. 1843 ze zm.) zwaną w dalszej treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia "Ustawą” oraz o właściwe przepisy wykonawcze.
2. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
PN/1/2020
3. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na w/w
znak oraz pełną nazwę przetargu. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej w dalszej treści „SIWZ”).
Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część. Wszelkie
informacje przedstawione w niniejszej SIWZ, przeznaczone są wyłącznie do
przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystane w inny
sposób.
4. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.
3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia (zwanym w dalszej treści SIWZ „Przedmiotem Zamówienia”)
jest świadczenie usługi wywozu i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 13 06 (zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadów Dz.
U. z 2020 r., poz. 10) w ilości 1000 (tysiąc) Mg masy mokrej przy uwodnieniu 36,9 %.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne zamówienia
publicznego przedstawiono w Rozdziale II niniejszej SIWZ.
3. Zamawiający zastrzega prawo zmniejszenia ilości odpadu przeznaczonego do wywozu
i zagospodarowania o 30%. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
za rzeczywistą ilość odebranego i zagospodarowanego szlamu bez prawa do
jakichkolwiek odszkodowań z tytułu nie wykonania całości umowy.
4. Wskazane jest, aby Wykonawcy na własny koszt, własną odpowiedzialność oraz własne
ryzyko dokonali wizji lokalnej terenu przyszłego świadczenia usług i zdobyli dane
i informacje, które mogą okazać się przydatne i niezbędne dla należytego oraz
prawidłowego przygotowania oferty przetargowej.
5. Następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia muszą być wykonywane przez
osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę (także dalszego podwykonawcę)
na podstawie umowy o pracę:
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częściowe otwarcie odstojnika (częściowe rozebranie skarpy),
wydobycie, załadunek, zważenie szlamu na zasadach określonych w niniejszej SIWZ,
transport szlamu do miejsca jego zagospodarowania,
wycinanie i usuwanie (wywożenie) krzaków, chwastów, zarośli itp. porastających dno
odstojnika oraz jego skarpy,
5) zamknięcie odstojnika (odbudowa skarpy),
6) przywróceniu do stanu poprzedniego terenu, z którego korzystał Wykonawca w
Piekarach Śląskich – Brzozowicach Kamieniu przy ul. Lotników w celu realizacji
przedmiotu zamówienia.
6. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 5 oraz uprawnienia
Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których tam
mowa, a także sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zawiera wzór umowy.
7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
8. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca,
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonywanie usług
objętych przedmiotem zamówienia. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich
zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia,
a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym
okresie zamierza powierzyć realizację usług.
1)
2)
3)
4)

4.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Zamawiający wymaga, aby usługa wywozu i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 13 06
wykonana była w okresie do 21 dni od daty zawarcia umowy.

5.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY
WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. Zamawiający wymaga aby Wykonawcy
posiadali:
i.
aktualne uprawnienia do transportu i zbierania lub przetwarzania (lub
pośrednictwa) odpadu o kodzie 19 13 06.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. Zamawiający wymaga aby wykonawcy:
i.
posiadali środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż
200.000,00 zł;
ii.
posiadali ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia,
w szczególności obejmujące usługi transportu i zbierania odpadów innych
niże niebezpieczne na kwotę nie mniejszą niż 300 000 zł.
c) zdolności technicznej lub zawodowej, tj. Zamawiający wymaga aby wykonawcy:
i.
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali należycie,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują należycie co
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2.
3.

4.

5.

6.

6.

najmniej dwie usługi polegające na transporcie i zagospodarowaniu (zbieranie
lub przetwarzanie) odpadu z grupy 19 (zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Klimatu z dnia 2.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadów Dz. U. z 2020 r., poz.
10), obejmujące co najmniej 1 000 ton masy mokrej każda.
ii.
dysponowali co najmniej następującym potencjałem technicznym:
 dwoma samochodami ciężarowymi, samowyładowczymi o ładowności
co najmniej 15 ton;
 jedną ładowarką o pojemności łyżki minimum 0,5 m3.
Zamawiający nie przewiduje wykluczania wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5
Ustawy.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 1
Ustawy. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania tzw. procedury odwróconej, a tym samym
wykonawcy wraz z ofertą powinni złożyć wszystkie wymagane oświadczenia
i dokumenty.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie
treści złożonych oświadczeń lub dokumentów wymaganych zgodnie z art. 25 i art. 25a
Ustawy oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
(załączając do oferty oryginał lub kserokopię poświadczoną przez notariusza)
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności
są wymagane.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA.

1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ
oraz oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust. 2 poniżej.
2. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
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3.

4.

5.

6.

2) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez zamawiającego;
3) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją
o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
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;
6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
W przypadku gdy wykonawcy powołują się na dostępność dokumentów w bezpłatnych,
ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej należy
wskazać te bazy danych w sposób umożliwiający samodzielne pobranie tych dokumentów
przez Zamawiającego. W przypadku gdy wykonawcy powołują się na dokumenty
podmiotowe, będące w posiadaniu Zamawiającego wykonawca ma obowiązek wskazać
kiedy (w jakim terminie) i w jakim celu (np. w jakim postępowaniu o zamówienie
publiczne) zostały złożone Zamawiającemu.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu (tj. dokumenty o których mowa w ust. 2 pkt 5-6 powyżej) składa każdy
z wykonawców oddzielnie.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–
20 Ustawy może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
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

6

numer postępowania PN/1/2020

dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Postanowień 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.
7. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 5-6) powyżej.
8. Oświadczenia, o których mowa w niniejszym podrozdziale 6 dotyczące wykonawcy
i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a Ustawy, składane są w oryginale. Inne dokumenty niż
oświadczenia, o których mowa zdaniu pierwszym, składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem
dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego,
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność
z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
10. Wszelkie kwoty wyrażone w dokumentach składanych przez wykonawcę w walutach
innych niż PLN będą przeliczane na PLN według kursu średniego NBP obowiązującego
w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
7.

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

1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się pisemnie na poniższy
adres:
Centralna Pompowania „BOLKO” Sp. z o.o.
ul. Kruszcowa 4
41-902 Bytom
2. Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą faksu (nr 48 32 281 13 35
wew. 312) w dniach roboczych (tj. od poniedziałku do piątku) w godzinach od 09:00 do
15:00 oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres: cpbolko@cpbolko.nazwa.pl.
3. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem, bądź drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest
inż. Eugeniusz Kafka tel. (+48 32) 281 13 35.
5. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców.
8.

WADIUM.

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium
w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). Wadium musi obejmować
cały okres związania ofertą i musi być wniesione do upływu terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
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3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

1) w pieniądzu,
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 z późn. zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto bankowe
zamawiającego w Alior Bank S.A. o numerze: 78 2490 0005 0000 4600 9625 9203.
Wadium wniesione w pieniądzu będzie uznane przez Zamawiającego za wniesione
prawidłowo tylko po wpłynięciu żądanej kwoty na wskazane konto przed upływem
terminu składania ofert.
Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć w oryginale wraz z ofertą.
Zwrot wadium nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 46 ust. 1, la, 2 i 4 Ustawy.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli zaistnieją okoliczności,
o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania
jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium
w terminie określonym przez Zamawiającego.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
10.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Oferta musi być sporządzona wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ,
w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą oraz czytelną
techniką. Wszystkie zapisane strony oferty muszą być ponumerowane i podpisane przez
osoby uprawnione oraz trwale spięte tak, aby tworzyły jedną całość.
2. Do oferty muszą być dołączone:
1) oświadczenie/a zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ;
2) pełnomocnictwa (jeśli dotyczy);
3) potwierdzenie wniesienia wadium.
3. Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w podrozdziale 6 ust. 2 i nast. podlegają
złożeniu na wezwanie Zamawiającego, przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona.
4. Wszelkie pisma, sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język
polski i podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.
5. Oferta oraz wszystkie oświadczenia, dokumenty i załączniki wymagają podpisu osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z przepisami prawa.
6. Dokumenty złożone w formie kserokopii (w zakresie dopuszczonym przez
zamawiającego i obowiązujące przepisy) muszą być potwierdzone "za zgodność
z oryginałem" przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie
z przepisami prawa.
7. Poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób umożliwiający
odczytanie błędnego tekstu (przekreślenie), parafowane i datowane własnoręcznie przez
osobę/osoby podpisujące ofertę.
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8. Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można
odczytać zgodnie z aktualnym dokumentem tożsamości imię i nazwisko podpisującego,
a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska, to musi
być uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię
i nazwisko podpisującego.
9. Gdy wykonawcę/wykonawców reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączony
oryginał (lub kserokopia poświadczona notarialnie) pełnomocnictwa z wyszczególnionym
zakresem pełnomocnictwa i podpisem osób reprezentujących wykonawcę/wykonawców.
10. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają
wyłącznie wykonawcę.
11. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
12. Kilku wykonawców może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku muszą spełnić
następujące warunki:
1) każdy z wykonawców musi złożyć wraz z ofertą oświadczenie zgodne ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ oraz oświadczenia lub dokumenty
potwierdzające, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
2) wykonawcy muszą załączyć do oferty oryginał lub kopię poświadczoną przez
notariusza pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego;
3) warunki określone w podrozdziale 5 niniejszej SIWZ wykonawcy występujący
wspólnie muszą spełniać łącznie;
4) wniesione wadium musi wyraźnie wskazywać na wszystkich wykonawców
składających wspólną ofertę;
5) przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może
żądać umowy regulującej współpracę Wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną.
13. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane na Zamawiającego tj.:
Centralna Pompownia „BOLKO” Sp. z o.o.
ul. Kruszcowa 4
41 – 902 Bytom
14. Na opakowaniu należy umieścić dane wykonawcy (nazwę i dokładny adres), nazwę
zamówienia publicznego, tj. „Przetarg nieograniczony nr PN/1/2020 na usługę wywozu
i zagospodarowania odpadu” oraz zastrzeżenie "Nie otwierać przed godziną 10.20, dnia:
17.11.2020 r.”
15. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o ważności jej złożenia będzie decydowała
data wpływu oferty do Zamawiającego.
16. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania,
muszą być umieszczone w odrębnej kopercie umieszczonej w składanym opakowaniu,
oznaczonej klauzulą o treści:
„DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU
ART. 11 UST. 4 USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 1993 R. O ZWALCZANIU
NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI”.
17. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec, że nie mogą być
udostępniane konkretne informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji o ile jednocześnie wykaże, iż
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zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.
11.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym
opakowaniu w siedzibie (sekretariat) Centralnej Pompowni „BOLKO” Sp. z o.o.
w Bytomiu przy ul. Kruszcowej 4.
2. Oferty należy złożyć do dnia 17.11.2020r. do godz. 10.00.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.
4. Oferty złożone po terminie przewidzianym na składanie ofert, będą zwrócone
Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia odwołania i po
uprzednim powiadomieniu wykonawcy o złożeniu oferty po terminie.
5. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17.11.2020 r. o godz. 10.20 w siedzibie
Centralnej Pompowni „BOLKO” sp. z o.o. w Bytomiu przy ul. Kruszcowej 4, w salce
konferencyjnej. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje
nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
8. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w ust. 7 powyżej, przekazuje zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
12.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Cena za przedmiot zamówienia, podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym: podatki, cła, opłaty i inne
ewentualne obciążenia związane z realizacją zamówienia. Cena określona w ofercie musi
być skalkulowana w sposób jednoznaczny, bez podziału na wartości zależne od wielkości
zamówienia.
2. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do drugiego miejsca
po przecinku, podana cyfrowo i słownie, jako cena netto i brutto, z wyodrębnieniem
podatku VAT.
3. Jeżeli złożona została oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca,
składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do
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powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
4. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych
polskich.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
13.

OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY.

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1) Cena brutto ( C ) - 60%;
2) Termin wykonania przedmiotu zamówienia (T) – 40 %
2. Kryteria oceny ofert będą oceniane w skali 0 – 100 pkt. Punkty za cenę zostaną przyznane
według wzoru:
Cena brutto oferty najtańszej
C = ---------------------------------------------- x 100 pkt.
Cena brutto oferty ocenianej
3. Kryterium termin wykonania przedmiotu zamówienia rozpatrywane będzie na podstawie
zaproponowanego przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia podanego przez
Wykonawcę w formularzu „OFERTA”. Punktacja będzie przyznawana za skrócenie
terminu realizacji przedmiotu zamówienia, określonego w podrozdziale 4 niniejszej
SIWZ. Sposób przyznawania punktów za skrócenie terminu realizacji przedmiotu
zamówienia, obrazuje poniższa tabela:
Proponowane przez Wykonawcę skrócenie
terminu realizacji przedmiotu zamówienia
o:
brak skrócenia
skrócenie o 2 do 5 dni kalendarzowych
skrócenie o 5 do 9 dni kalendarzowych
skrócenie o 10 dni kalendarzowych

Liczba przyznanych punktów
w kryterium termin wykonania (T)
0 pkt.
25 pkt.
50 pkt.
100 pkt.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnił wszystkie postawione
w niniejszej SIWZ warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie
z wzorem, gdzie Ko oznacza Końcową ofertę:
Ko = C x 60 % + T x 40 %
5. Wyliczenie punktów zostanie wykonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
uzyskało taką samą ilość punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia ofert dodatkowych w określonym przez niego terminie .
7. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o
udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających
wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży ww.
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wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami
potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
14.

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINIEN DOPEŁNIĆ
WYKONAWCA PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
15.

WZÓR UMOWY.

Wzór umowy znajduje się w Rozdziale IV niniejszej SIWZ.
16.

INFORMACJA
O
ŚRODKACH
OCHRONY
PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA.

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy.
17.

ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚCI
ZALICZEK NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

18.

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

19.

ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ.

20.

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ O KTÓRYCH
MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 USTAWY DO 50% WARTOŚCI
ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO.

21.

ZAMAWIAJĄCY
WARIANTOWYCH.

22.

ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

23.

ZMIANA UMOWY.

NIE

DOPUSZCZA

UDZIELENIA

SKŁADANIA

OFERT

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień umownych w
zakresie:
a) Zmiany (zmniejszenia) wartości wykonywanego zamówienia w przypadku braku
dostatecznych środków dotacyjnych na pokrycie zobowiązań Zamawiającego
wynikających z zawartej umowy,
b) Zmiany (zwiększenia bądź zmniejszenia) zakresu rzeczowego i finansowego
umowy w przypadku wejścia w życie nowych aktów prawnych i przepisów
obowiązujących Zamawiającego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień umownych także
w innych przypadkach określonych we wzorze umowy lub przewidzianych we
właściwych przepisach.

24. INFORMACJA DOTYCZĄCA RODO
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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”, Zamawiający informuję, że:
1. administratorem danych osobowych wskazanych w złożonych ofertach jest Centralna
Pompownia „Bolko” sp. z o.o., ul. Kruszcowa 4,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
3. 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 (tekst jednolity: Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”,
4. 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;
5. 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;
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. 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;
8. 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.
9. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w
postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w
szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób
fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca
bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO
nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane
dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca
będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem
osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio
pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art.
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14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki
informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane
zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający
zobowiązuje wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
10. Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia przez niego
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO został
uwzględniony we wzorze formularza ofertowego (załącznik nr 1 wzór formularza
ofertowego).

Rozdział II.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
(Szczegółowe wymagania techniczne).
1. Odpad należy wydobyć z odstojnika położonego w Piekarach Śląskich - BrzozowicachKamieniu przy ul. Lotników.
2. Ilość szlamu do wydobycia, transportu i zagospodarowania: 1000 (tysiąc) Mg masy mokrej
przy uwodnieniu 36,9 %.
3. Prace polegać będą w szczególności na:
a) częściowym otwarciu odstojnika (częściowe rozebranie skarpy),
b) wydobyciu szlamu,
c) załadunku szlamu na samochody,
d) zważeniu odpadu na zasadach określonych w niniejszej SIWZ,
e) przetransportowaniu szlamu do miejsca jego zagospodarowania,
f) wycięciu i usunięciu (wywiezieniu) krzaków, chwastów, zarośli itp. porastających dno
odstojnika oraz jego skarpy,
g) zamknięciu odstojnika (odbudowie skarpy),
h) przywróceniu do stanu poprzedniego terenu, z którego korzystał Wykonawca w
Piekarach Śląskich – Brzozowicach Kamieniu przy ul. Lotników w celu realizacji
przedmiotu zamówienia,
i) zagospodarowaniu szlamu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Usługę należy świadczyć w godzinach nieuciążliwych dla okolicznych mieszkańców, tj. od
6:30 do 21:30.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadu zgodnie z obowiązującymi
przepisami dla odpadów o kodzie 19 13 06 – szlamy z oczyszczania wód podziemnych
inne niż wymienione w 19 13 05.
4. Wszelkie koszty i składniki związane z należytą realizacją przedmiotu zamówienia,
Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w cenie oferty, a w szczególności: koszty
wydobycia odpadu, koszty załadunku odpadu, koszty transportu związane z wywozem
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odpadu z miejsca jego magazynowania w Piekarach Śląskich – Brzozowicach Kamieniu
przy ul. Lotników do drogi publicznej, a stamtąd do miejsca zagospodarowania odpadu,
koszty związane z dojazdem do punktu ważenia oraz samym ważeniem, koszty
zagospodarowania odpadu.
5. Jeżeli w trakcie i w związku z realizacją zadania powstaną inne odpady, to Wykonawca
jest wytwarzającym i posiadaczem tych odpadów (innych niż odpady o kodzie 19 13 06)
i ma obowiązek postępować z tymi odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
6. W przypadku wysypania się odpadu w trakcie załadunku, w trakcie transportu lub
w trakcie rozładunku, Wykonawca jest zobowiązany do jego usunięcia we własnym
zakresie i na własny koszt.
7. Drogę z miejsca magazynowania odpadu do drogi publicznej należy przewidzieć
w sposób nie wpływający na bieżącą działalność Zamawiającego. Wykonawca
zobowiązuje się do utrzymania drogi z miejsca magazynowania odpadu w Piekarach
Śląskich – Brzozowicach Kamieniu do drogi publicznej w stanie umożliwiającym
swobodne poruszanie się pojazdów Zamawiającego.
8. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w trakcie wydobycia, załadunku,
transportu i rozładunku odpadu oraz za skutki ewentualnego naruszenia stanu środowiska.
9. Zamawiający uprawniony jest do wybrania każdego dnia wykonywania przez
Wykonawcę usługi, co najmniej jednego samochodu załadowanego odpadem, który
Wykonawca zobowiązany będzie skierować na wagę znajdującą się na terenie spółki
„Orzeł Biały” S.A. w Piekarach Śląskich przy ul. Harcerskiej 23. Zamawiający dopuszcza
możliwość dokonywania ważenia w innym miejscu wskazanym przez Wykonawcę na
terenie województwa śląskiego, pod warunkiem, iż waga, na której ma być dokonywane
ważenie posiada stosowne certyfikaty, które zostaną okazane Zamawiającemu na każde
jego żądanie. Ważenie odbywać się będzie w obecności pracownika Zamawiającego lub
upoważnionej przez niego osoby. Wykonawca na swój koszt ma obowiązek zapewnić
przejazd ww. przedstawiciela Zamawiającego do miejsca ważenia i z powrotem.
10. Podstawą do stwierdzenia (poświadczenia), iż Wykonawca wywiózł określoną ilość masy
mokrej odpadu o kodzie 19 13 06 będzie iloczyn ilości wywożonego odpadu stwierdzony
w wyniku ważenia oraz stwierdzona przez Zamawiającego ilość załadowanych odpadem
pojazdów Wykonawcy, która wyjechała z miejsca jego magazynowania w Piekarach
Śląskich – Brzozowicach-Kamieniu do miejsca jego zagospodarowania.
11. Dla stwierdzonej (poświadczonej) ilości wywiezionej przez Wykonawcę masy mokrej
odpadu o kodzie 19 13 06 Zamawiający sporządzi i przekaże mu – w odpowiedniej ilości
– kartę przekazania odpadu.
12. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien zapoznać się z warunkami terenowymi
i techniczno-organizacyjnymi występującymi u Zamawiającego. W przypadku
zainteresowania ze strony Wykonawcy przeprowadzeniem wizji lokalnej w celu
zapoznania się z warunkami terenowymi i techniczno-organizacyjnymi występującymi na
terenach poprzemysłowych, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu
Zamawiającemu najpóźniej na dwa dni przed terminem składania ofert. Wnioski o
przeprowadzenie wizji lokalnej złożone przez Wykonawcę po tym terminie nie będą
rozpatrywane, co oznacza, że Zamawiający jest zwolniony z wyznaczania terminu wizji
lokalnej. W przypadku zgłoszenia wniosku/wniosków o przeprowadzenie wizji, wizja
zostanie przeprowadzona w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego w Piekarach
Śląskich – Brzozowicach Kamieniu przy ul. Lotników.
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13. Za stan techniczny sprzętu i środków transportu pracujących przy realizacji przedmiotu
zamówienia, odpowiada wyłącznie Wykonawca.
14. Wykonawca odpowiada przed organami państwowymi: PIP, SANEPID itp. oraz
przejmuje wszystkie sprawy będące wynikiem kontroli powyższych instytucji związane z
realizacją przedmiotu zamówienia.
15. Wykonawca odpowiada za wszelkie skutki związane z naruszeniem przez niego
obowiązujących przepisów prawa w zakresie transportu i zagospodarowania odpadów
o kodzie 19 13 06 (szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19
13 05), a w szczególności wynikające z:
a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z póź. zm.),
b) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z
2020r., poz. 1219, 1378 ze zm.),
c) ustawy dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz.
1440 ze zm.),
d) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn.: Dz. U. z
2015r. poz. 305 ze zm.),
e) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. (Dz. U. z 2001r., Nr 118, poz.
1263) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
18. Na prace związane z zamknięciem odstojnika (odbudową skarpy) Wykonawca udziela
Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji.

Rozdział III
Załączniki
1. Załącznik nr 1 - Formularz "OFERTA"
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy
3. Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług
4. Załącznik nr 4 - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
Wykonawcy
5. Załącznik nr 5 - Oświadczenia wykonawcy.
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Rozdział IV.
Umowa
zawarta w dniu ………………………. w Bytomiu, pomiędzy :
Centralną Pompownią „Bolko” Sp. z o.o., z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Kruszcowej 4,
której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000170051, NIP
626 – 27- 12 – 963, REGON 278060274, o kapitale zakładowym w wysokości 1 500 000, 00
zł zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:
Prezesa Zarządu – ……………………………………
a
……………………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………….
Niniejsza Umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy
w przetargu nieograniczonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
nr PN/1/2020 na „Usługę wywozu i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 13 06 (zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadów Dz. U. z
2020 r., poz. 10)”.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z SIWZ postępowania
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego nr PN/1/2020 oraz zgodnie ze swoją ofertą, do
świadczenia usługi wywozu i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 13 06 (zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadów Dz. U. z
2020 r., poz. 10) z miejsca jego magazynowania w Piekarach Śląskich – Brzozowicach
Kamieniu przy ul. Lotników.
2. Zakres prac obejmuje w szczególności:
a) częściowe otwarcie odstojnika (częściowe rozebranie skarpy),
b) wydobycie szlamu,
c) załadunek szlamu na samochody,
d) zważenie odpadu na zasadach określonych w niniejszej umowie,
e) przetransportowanie szlamu do miejsca jego zagospodarowania,
f) wycięciu i usunięciu (wywiezieniu) krzaków, chwastów, zarośli itp. porastających dno
odstojnika oraz jego skarpy
g) zamknięcie odstojnika (odbudowa skarpy),
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h) przywrócenie do stanu poprzedniego terenu, z którego korzystał Wykonawca w Piekarach
Śląskich – Brzozowicach Kamieniu przy ul. Lotników w celu realizacji Przedmiotu Umowy,
i) zagospodarowaniu szlamu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§2
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY
1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
obliczone jako iloczyn ryczałtowej ceny jednostkowej za wywóz i zagospodarowanie 1 Mg
masy mokrej odpadu o kodzie 19 13 06 przy uwodnieniu 36,9 %, tj. kwoty …………………..
zł (słownie: ……………) netto oraz rzeczywistej ilości wywiezionego i zagospodarowanego
odpadu. Wartość umowy dla maksymalnej ilości 1000 Mg (tysiąc) Mg masy mokrej odpadu o
kodzie 19 13 06 przy uwodnieniu 36,9 %
wynosi …………… zł netto ( słownie:
…………………………….. zł) plus podatek VAT w wysokości ……………. zł ( słownie:
………………………………………………… zł), co daje kwotę brutto w wysokości
…………… zł ( słownie: ………………………………………. zł) (z zastrzeżeniem
postanowień ust. 9).
2. Zamawiający uprawniony jest do wybrania każdego dnia wykonywania przez Wykonawcę
usługi, co najmniej jednego samochodu załadowanego odpadem, który Wykonawca skieruje
na wagę znajdującą się na terenie spółki „Orzeł Biały” S.A. w Piekarach Śląskich przy ul.
Harcerskiej 23. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania ważenia w innym miejscu
wskazanym przez Wykonawcę na terenie województwa śląskiego, pod warunkiem, iż waga,
na której ma być dokonywane ważenie posiada stosowne certyfikaty, które zostaną okazane
Zamawiającemu na każde jego żądanie. Ważenie odbywać się będzie w obecności
pracownika Zamawiającego lub upoważnionej przez niego osoby. Wykonawca na swój koszt
ma obowiązek zapewnić przejazd ww. przedstawiciela Zamawiającego do miejsca ważenia i
z powrotem.
3. Podstawą do stwierdzenia (poświadczenia), iż Wykonawca wywiózł określoną ilość masy
mokrej odpadu o kodzie 19 13 06 będzie iloczyn ilości wywożonego odpadu stwierdzony w
wyniku ważenia oraz stwierdzona przez Zamawiającego ilość załadowanych odpadem
pojazdów Wykonawcy, która wyjechała z miejsca jego magazynowania w Piekarach Śląskich
– Brzozowicach Kamieniu do miejsca jego zagospodarowania.
4. Zamawiający prowadził będzie dzienną ewidencję pojazdów Wykonawcy wywożących
szlam magazynowany w Piekarach Śląskich – Brzozowicach Kamieniu przy ul. Lotników.
Wzór formularza, według którego Zamawiający ewidencjonował będzie wyjeżdżające
załadowane odpadem pojazdy Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
5. Imienny wykaz osób świadczących usługę polegająca na wywozie i zagospodarowaniu
odpadu o kodzie 19 13 06 na terenie jego magazynowania w Piekarach Śląskich –
Brzozowicach Kamieniu przy ul. Lotników stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
6. Dla stwierdzonej (poświadczonej) ilości wywiezionej przez Wykonawcę masy mokrej
odpadu o kodzie 19 13 06 Zamawiający sporządzi i przekaże mu – w odpowiedniej ilości –
kartę przekazania odpadu.
7. Wykonawca oświadcza, iż wskazany powyżej w ust. 3-7 sposób ustalenia należnego mu
wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy w pełni akceptuje i będzie się do niego
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stosował, jak również nie będzie w przyszłości kwestionował wysokości należnego mu
wynagrodzenia określonego na ww. podstawie.
8. Wykonawca oświadcza, iż wysokość należnego mu wynagrodzenia określona w ust. 1-2
powyżej, zawiera wszelkie koszty i składniki związane z należytą realizacją Przedmiotu
Umowy.
9. Zamawiający zastrzega prawo zmniejszenia ilości odpadu przeznaczonego do wywozu
i zagospodarowania o 30%. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za
rzeczywistą ilość odebranego i zagospodarowanego szlamu, bez prawa do jakichkolwiek
odszkodowań z tytułu nie wykonania całości umowy.
§3
OKRES REALIZACJI UMOWY
1. Termin realizacji Umowy: …………. dni od daty zawarcia umowy.
2. Wykonanie Umowy zostanie stwierdzone protokołem poświadczającym wykonanie
Przedmiotu Umowy sporządzonym przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiającego.
3. Wykonanie Umowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru, z co najmniej 1 –
dniowym wyprzedzeniem.
4. Wykonawca pisemnie, faksem, lub drogą elektroniczną powiadomi Zamawiającego o
gotowości do odbioru Przedmiotu Umowy.
5. Zamawiający po otrzymaniu zgłoszenia gotowości do odbioru powoła komisję i przystąpi
do odbioru.
6. Stwierdzone w czasie odbioru wady, usterki, niedociągnięcia, itp., Wykonawca
zobowiązany jest usunąć w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Za odbiór zgłoszonych przez Wykonawcę prac uznaje się podpisanie przez Strony
bezusterkowego protokołu poświadczającego wykonanie Przedmiotu Umowy.
§4
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Rozliczenie wykonania usługi objętej Umową nastąpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcę.
2. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za realizację Przedmiotu Umowy jest
podpisanie przez Strony bezusterkowego protokołu, o którym jest mowa, w § 3 ust. 7.
3. Należność Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze VAT zostanie przelana na
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania
faktury przez Zamawiającego.
4. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił fakturę VAT bez podpisu
Zamawiającego na fakturze.
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5. Strony ustalają, jako datę zapłaty, datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazany na fakturze.
7. W przypadku opóźnień w płatnościach kwestia regulowania ewentualnych odsetek będzie
przedmiotem odrębnych negocjacji.
§5
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca powinien zapewnić na czas wykonywania Przedmiotu Umowy kierownictwo
o odpowiednich kwalifikacjach, zdolne do prawidłowego wypełnienia zobowiązania
wynikającego z Umowy.
2. Od chwili rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy aż do terminu sporządzenia
protokołu poświadczającego wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca ponosi
całkowitą odpowiedzialność za przebieg robót składających się na realizację Umowy.
3. Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego o zajściu okoliczności, które mogą
przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu Umowy.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie szkody i straty, które spowodował w
związku z realizacją Umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy powstaną
odpady, to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do
postępowania z nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sposób gwarantujący
poszanowanie środowiska naturalnego.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wyłącznie przez osoby zatrudnione przez
Wykonawcę (także podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę) na podstawie umowy
o pracę następujących czynności z zakresu przedmiotu umowy:
częściowe otwarcie odstojnika (częściowe rozebranie skarpy),
wydobycie, załadunek, zważenie szlamu na zasadach określonych w niniejszej SIWZ,
transport szlamu do miejsca jego zagospodarowania,
wycinanie i usuwanie (wywożenie) krzaków, chwastów, zarośli itp. porastających dno
odstojnika oraz jego skarpy,
5) zamknięcie odstojnika (odbudowa skarpy),
6) przywróceniu do stanu poprzedniego terenu, z którego korzystał Wykonawca w
Piekarach Śląskich – Brzozowicach Kamieniu przy ul. Lotników w celu realizacji
przedmiotu zamówienia.
1)
2)
3)
4)

7. Wykonawca najpóźniej w ciągu trzech dni od daty zawarcia niniejszej umowy, przedstawi
imienną listę osób o odpowiednich kwalifikacjach, przewidzianych do wykonywania
czynności o których mowa w ust. 6. Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie
Zamawiającego i w terminie przez niego określonym nie krótszym niż 3 dni robocze, do
przekazania imiennego wykazu osób wykonujących prace objęte przedmiotem niniejszej
umowy, ze wskazaniem rodzaju wykonywanych przez nich prac oraz podstawy
zatrudnienia, a także jego aktualizowania, a na żądanie Zamawiającego do przekazania
dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (według
uznania Wykonawcy: zanonimizowanych umów o pracę, comiesięcznych raportów

20

numer postępowania PN/1/2020

RMUA, zgodnych oświadczeń pracownika i pracodawcy itp.), także jeśli pracodawcą jest
podwykonawca lub dalszy podwykonawca.
§6
WARUNKI REALIZACJI USŁUGI WYWOZU ODPADU
1. W ramach świadczenia usługi wywozu i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 13 06
Wykonawca ma obowiązek:
a) Świadczyć usługi w godzinach nieuciążliwych dla okolicznych mieszkańców, tj. godzinach
od 6:30 do 21:30.
b) Zagospodarować odpad zgodnie z posiadanymi przez siebie zezwoleniami, decyzjami
wydanymi przez właściwe organy administracji na transport i zagospodarowanie odpadu
o kodzie 19 13 06 – szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13
05.
c) Postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przypadku, jeżeli w trakcie i w
związku z realizacją zadania powstaną inne odpady. Wykonawca jest wówczas
wytwarzającym i posiadaczem tych odpadów (innych niż odpady o kodzie 19 13 06).
d) Usunąć we własnym zakresie i na własny koszt odpad, jaki wysypie w trakcie jego
załadunku, transportu lub w trakcie jego rozładunku.
e) Utrzymania drogi z miejsca magazynowania odpadu w Piekarach Śląskich – Brzozowicach
Kamieniu do drogi publicznej w stanie umożliwiającym swobodne poruszanie się pojazdów
Zamawiającego.
2. Wykonawca odpowiada za wszelkie skutki związane z naruszeniem przez niego
obowiązujących przepisów prawa w zakresie transportu i zagospodarowania odpadów o
kodzie 19 13 06 (szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05),
a w szczególności wynikające z:
a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z póź. zm.),
b) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z
2020r., poz. 1219, 1378 ze zm.),
c) ustawy dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz.
1440 ze zm.),
d) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn.: Dz. U. z
2015r. poz. 305 ze zm.),
e) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. (Dz. U. z 2001r., Nr 118, poz.
1263) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
§7
WARUNKI SPEŁNIENIA ŚWIADCZEŃ PŁATNICZYCH W WYNIKU REALIZACJI
UMOWY
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1. Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub
pośrednio z Umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy i
związane z nimi należności uboczne (m.in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób
trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie
pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek
czynności prawnej lub faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie
zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w
szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz.
Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z Umowy nie może
udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie
prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak
i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w
rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie
Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. przedsiębiorcom zajmującym się działalnością
windykacyjną (Dz.U. z 2007 r. nr 251, poz.1885 ze zm.)
2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenie
wykonane zgodnie z Umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na
rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu
Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz
innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za
poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
3. W razie naruszenia przez Wykonawcę obowiązku opisanego wyżej w ust. 1 lub 2,
Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w
wysokości 25 % od ogólnej wartości zamówienia brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy
za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa
Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej
kary umownej.
§8
DODATKOWE POSTANOWIENIA
1. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania należnych Wykonawcy wypłat takich sum,
jakie są racjonalnie konieczne dla ochrony Zamawiającego przed stratą lub szkodą, które
mogą wynikać z niedbalstwa lub niezadowalającego wykonania pracy przez Wykonawcę.
2. Jeśli jakiekolwiek części postanowień lub postanowienia Umowy zostałyby uznane przez
obie Strony Umowy, sąd lub inną właściwą władzę za nieważne lub nie nadające się do
wykonania w całości lub części, pozostałe postanowienia Umowy i pozostałe części
kwestionowanych postanowień pozostaną w mocy.
3. W odniesieniu do postanowień uznanych za nieważne lub nie nadające się do wykonania,
Strony będą negocjowały w dobrej wierze w granicach obiektywnej wykonalności zastępcze
postanowienia ważne i nadające się do wykonania odzwierciedlające w sposób możliwie
najwierniejszy zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, które uznane został za nieważne
albo niewykonalne.
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4. Wykonawca wprowadzi ścisłą dyscyplinę i porządek pośród pracowników Wykonawcy lub
osób z nim współpracujących. Wykonawca nie będzie zezwalał na zatrudnianie osób
niezdolnych do pracy lub nieposiadających umiejętności w zakresie powierzonych im zadań.
Jakakolwiek osoba zatrudniona przez Wykonawcę lub jego podwykonawców, która,
przebywając na terenie Zamawiającego, nie będzie zachowywała się lub wykonywała pracę
należycie, lub która będzie się zachowywała lekceważąco, używała alkoholu, będzie
wykonywała zadania niedbale lub będzie się zachowywała w inny niepożądany sposób,
zostanie niezwłocznie usunięta przez Wykonawcę z terenu wykonywania Umowy.
Wykonawca podejmie wszelkie starania, by realizacja Umowy odbywała się w sposób
niezakłócony, oraz podejmie wszystkie uzasadnione działania w celu zapobieżenia lub
niezwłocznego usunięcia przestoju w pracy lub sporu pracowniczego, które mogłyby wpłynąć
na realizację Umowy.
5. Wykonawca zapewni, aby wszystkie narzędzia i materiały wykorzystywane w związku z
wykonywaniem Przedmiotu Umowy spełniały wszystkie określone prawem wymogi.
6. Wykonawca będzie przestrzegać i dokonywać zawiadomień wymaganych przez ustawy,
rozporządzenia, zarządzenia, postanowienia i decyzje władz publicznych, odnoszących się do
wykonywanych prac.
7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę będącą Przedmiotem Umowy z należytą
starannością, zgodnie ze stosownymi przepisami i normami, jak również w sposób zgodny z
warunkami Umowy.
§9
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY
Strony Umowy oświadczają, że osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację
niniejszej Umowy są:
- ze strony Zamawiającego: ...................................................
- ze strony Wykonawcy ..........................................................
§ 10
OCHRONA ŚRODOWISKA
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tekst jedn.: Dz. U. z 2020r., poz. 797, 875 ze zm.) i z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r., poz. 1219, 1378 ze zm.) oraz
zobowiązuje się do stosowania przepisów tychże ustaw podczas realizacji niniejszej Umowy.
2. Wykonawca będzie prowadził nadzorowanie wpływów swoich działań, wyrobów i usług na
środowisko, w tym zgodnie z ewentualnie przyjętą polityką środowiskową i ustalonymi
celami środowiskowymi oraz będzie przekazywał Zamawiającemu w razie potrzeby, wszelkie
informacje niezbędne do ustalenia powodowanego przez niego oddziaływania na środowisko.
§ 11
KARY UMOWNE
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W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony zobowiązują się zapłacić
kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 10 % od ogólnej wartości zamówienia brutto, o której mowa w § 2 ust. 1
Umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca,
b) w wysokości 0, 5 % od ogólnej wartości zamówienia brutto, o której mowa w § 2 ust. 1
Umowy, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy,
c) za wykonywanie czynności wymienionych w § 5 ust. 6 przez osoby, które w dniu
stwierdzenia tego faktu nie łączył stosunek pracy z wykonawcą, podwykonawcą lub
dalszym podwykonawcą w wysokości 10.000 (dziesięć tysięcy) zł za każdą osobę, za
każdy stwierdzony przypadek;
d) za opóźnienia w przekazaniu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób
wykonujących prace wymienione w § 5 ust. 6 na podstawie umowy o pracę w
wysokości 1 000 (jeden tysiąc) zł za każdy dzień opóźnienia.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % od ogólnej wartości
zamówienia brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy, w razie odstąpienia przez
Wykonawcę od Umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność
Zamawiający.
3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§ 12
SIŁA WYŻSZA
1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowi
zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie
umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani
przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.
Przejawami siły wyższej są w szczególności:
a) klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp.,
b) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,
2. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu
okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla
umowy.
3. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 14 dni,
realizacja zobowiązań wynikających z umowy ulega przesunięciu o okres trwania
przeszkody. Zmiana terminu realizacji umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksu
§ 13
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
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,
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Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części Umowy. Wykonawcy w takim przypadku nie
przysługuje kara umowna określona w § 11 ust. 2 niniejszej Umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy, w przypadku niepodpisania przez
Strony bezusterkowego protokołu poświadczającego wykonanie Przedmiotu Umowy. W
takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części Umowy, ustalonego na podstawie § 2 Umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 14
INFORMACJE NIEJAWNE
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 poz. 1167 ze zm.) oraz zobowiązuje się do stosowania
przepisów przedmiotowej ustawy w odniesieniu do wszelkich informacji uzyskanych w
trakcie przetargu i w związku z nim.
2. Zamawiający i Wykonawca nie ujawnią stronom trzecim żadnych informacji związanych z
niniejszą Umową lub otrzymanych w związku z jej wykonaniem z żadnego powodu, ani nie
będą wykorzystywać takich informacji w inny sposób niż w celu wykonania niniejszej
Umowy chyba, że:
a) uzyskana zostanie pisemna zgoda drugiej strony,
b) obowiązek ujawnienia takich informacji wynikać będzie z prawa lub będzie skutkiem
orzeczeń sądów lub żądań organów administracji,
c) osobom stowarzyszonym, przedstawicielom, radcom prawnym, księgowym,
profesjonalnym doradcom, instytucjom finansującym i rewidentom księgowym,
3. Strony poinstruują radców prawnych, księgowych, doradców, rewidentów księgowych,
pracowników i innych przedstawicieli, wykonawców, podwykonawców i współpracowników
o zobowiązaniu do zachowania poufności określonych powyżej. Strony są odpowiednio
odpowiedzialne za zapewnienie, by wszystkie osoby określone powyżej przestrzegały
zobowiązania do zachowania poufności
4. Zobowiązanie do zachowania poufności wiąże strony również w wypadku niedojścia
umowy skutku lub jej wygaśnięcia.
5. Strony oświadczają, że zezwalają na przetwarzanie posiadanych o nich danych osobowych
przez odpowiednie komórki oraz na zasięganie o nich informacji w sądowych organach
rejestrowych, organach administracji samorządowej i rządowej, pod warunkiem, że
wykorzystanie wyżej wymienionych informacji będzie miało miejsce wyłącznie w celu
należytego zabezpieczenia wykonania umowy, bądź w związku z dochodzeniem roszczeń
umownych.
§ 15
UBEZPIECZENIE
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1. Wykonawca - w okresie trwania umowy - zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej obejmującej przedmiot umowy, na kwotę co najmniej 300.000 zł ( słownie:
trzysta tysięcy złotych) na jedno lub wszystkie zdarzenia.
2. Na pisemne żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży mu do wglądu umowę
ubezpieczenia.
§ 16
WARUNKI RĘKOJMI I GWARANCJI
1. Na prace objęte niniejszą umową w zakresie zamknięcia odstojnika (odbudowy skarpy)
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy.
2. Niezależnie od roszczeń z tytułu gwarancji jakości, o których mowa w ust.1
Zamawiającemu przysługują względem Wykonawcy roszczenia z tytułu rękojmi za wady
fizyczne i prawne, które ujawnią się w terminie 36 miesięcy od momentu podpisania bez
zastrzeżeń protokołu o którym mowa w § 3 ust. 7.
3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się każdorazowo wraz z podpisaniem przez Strony
bezusterkowego protokołu odbioru robót, o którym mowa w § 3 ust.7.
4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad i usterek
zgłaszanych przez Zamawiającego.
5. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o
tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia. Termin gwarancji ulega
przedłużeniu o czas, w ciągu, którego wskutek wady Zamawiający nie mógł korzystać z
przedmiotu podlegającemu naprawie.
6. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku, który na nim ciąży zgodnie z dyspozycją,
o której mowa w ust. 4, to Zamawiający zastrzega sobie prawo do obciążenia Wykonawcy
wszystkimi kosztami, jakie Zamawiający poniesie zlecając wykonanie tych prac stronie
trzeciej.
7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady, po upływie terminów, o
których mowa w ust. 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
8. Odstąpienie od umowy nie powoduje wygaśnięcia roszczeń Zamawiającego z tytułu
gwarancji i rękojmi w odniesieniu do prac wykonanych i zatrzymanych przez
Zamawiającego.
§ 17
ZMIANY TREŚCI UMOWY
1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron
wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.
Wprowadzane zmiany nie mogą w jakikolwiek sposób naruszać postanowień zawartych w
art. 144 ustawy Pzp.
2. Zmiana Umowy może nastąpić w następujących sytuacjach:
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a) zmiany (zmniejszenia) wartości wykonywanego zamówienia w przypadku braku
dostatecznych środków dotacyjnych na pokrycie zobowiązań Zamawiającego
wynikających z zawartej umowy.
b) zmiany (zwiększenia bądź zmniejszenia) zakresu rzeczowego i finansowego umowy
w przypadku wejścia w życie nowych aktów prawnych i przepisów obowiązujących
Zamawiającego.
3. Zmiana stopnia udowodnienia odpadów o 10% nie ma wpływu na sposób realizacji
umowy.
§ 18
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Spory powstałe w trakcie realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sądy
powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszelka korespondencja pisemna pomiędzy Stronami odbywać się będzie na adresy
wskazane na wstępie niniejszej Umowy. W przypadku zmiany adresu, Strona której zmiana
dotyczy zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony w formie
pisemnej o zmianie. W przypadku zaniechania poinformowania o zmianie adresu,
korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres uznaje się za skutecznie doręczoną
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

Załączniki:
Załącznik nr 1: Formularz ewidencji pojazdów Wykonawcy
Załącznik nr 2: Imienny wykaz osób świadczących usługę polegająca na wywozie i
zagospodarowaniu odpadu o kodzie 19 13 06 na terenie jego magazynowania w Piekarach
Śląskich – Brzozowicach Kamieniu przy ul. Lotników

ZA ZAMAWIAJĄCEGO

ZA WYKONAWCĘ
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Załącznik nr 1 do Umowy

FORMULARZ EWIDENCJI POJAZDÓW WYKONAWCY

L.p

Data

Godzina
wyjazdu

Nr
rejestracyjny
pojazdu

Podpisy
Uwagi
Zamawiający Wykonawca
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Załącznik nr 2 do Umowy

IMIENNY WYKAZ OSÓB ŚWIADCZĄCYCH USŁUGĘ POLEGAJĄCĄ
NA WYWOZIE I ZAGOSPODAROWANIU ODPADU O KODZIE 19 13
06 NA TERENIE JEGO MAGAZYNOWANIA W PIEKARACH
ŚLĄSKICH – BRZOZOWICACH KAMIENIU PRZY UL. LOTNIKÓW
L.p.

1

Nazwisko i imię

Stanowisko/funkcja

Podstawa
dysponowania1

Należy określić podstawę prawną (np.: umowa o pracę, umowa zlecenie).
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