ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o.
ul. Księcia Bogusława IV 15 , 73-110 Stargard
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm)

Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 poprzez odzysk metodą R12 odpadów
(balastu) pochodzących z segregacji odpadów o kodach 15 01 01, 15 01 02 i 15 01 06.

Znak: ZP 6/2020

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz ZP 6/200)
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Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 poprzez odzysk metodą R12 odpadów
(balastu) pochodzących z segregacji odpadów o kodach 15 01 01, 15 01 02 i 15 01 06.
§1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego;
§2. Tryb udzielenia zamówienia;
§3. Opis przedmiotu zamówienia;
§4. Termin wykonania zamówienia;
§5. Warunki udziału w postępowaniu. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1
oraz ust. 5 Pzp;
§6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia;
§7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami;
§8. Wymagania dotyczące wadium;
§9. Termin związania ofertą;
§10. Opis sposobu przygotowania ofert;
§11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;
§12. Opis sposobu obliczenia ceny;
§13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert;
§14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
§15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
§16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego; ogólne warunki umowy albo wzór umowy
§17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego;
§18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
§19. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego;
§20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
§21. Klauzula informująca z art. 13 RODO;
§22. Załączniki do SIWZ.
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§1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego.
Nazwa:
Zakład
Zagospodarowania
Odpadów
Stargard
Spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością
adres (siedziba): ul. Księcia Bogusława IV 15; 73-110 Stargard, tel./fax (91) 573 35 36; e-mail:
biuro@zzo.stargard; www.zzo.stargard.pl; NIP 8542364961, REGON 320737738, Nr rejestrowy
000004383, Kapitał zakładowy 22.605.000,00 zł, Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydz. Gosp.
Krajowego Rejestru Sądowego, nr 0000340114.
§2. Tryb udzielenia zamówienia.
1. Zamówienia publicznego udziela się w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.
2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w treści art. 24 aa Pzp.
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
§3. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zagospodarowanie odpadów
o kodzie 19 12 12 poprzez odzysk metodą R12 odpadów (balastu) pochodzących z segregacji
odpadów o kodach 15 01 01, 15 01 02 i 15 01 06, prowadzonej na terenie Instalacji Komunalnej
w Łęczycy, gm. Stara Dąbrowa.
Energetyczność odpadów potwierdzona badaniami 25,577 MJ/Mg.
2. Odpad sprasowany gromadzony jest w kostkach o średniej wadze 470 kg. Średnia
miesięczna produkcja – 56 - 60 Mg. Maksymalna ilość do zagospodarowania w ramach
przedmiotowego zamówienia 300 Mg.
3. Transport odpadów do punktu zagospodarowania po stronie Zamawiającego.
4. Odpady będą zagospodarowane zgodnie ze standardami wynikającymi z przepisów prawa, w
tym z zasadą hierarchii sposobów postępowania z odpadami oraz zasadą bliskości (art. 17 i art.
20 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz. U. tj. z 2019 roku, poz. 701 z późn. zm.).
5. Zamawiający wyklucza możliwość zagospodarowania przedmiotowych odpadów poprzez ich
składowanie.
6. Ustalenie ilości przekazanych odpadów następować będzie na podstawie wskazań
legalizowanych wag samochodowych Zamawiającego, znajdującej się na terenie Instalacji
Komunalnej w Łęczycy i na podstawie wskazań legalizowanej wagi Wykonawcy, potwierdzanych
w BDO.
7. Harmonogram realizacji odbiorów będzie ustalany z wyprzedzenie 7 dniowym, w zależności
od potrzeb Zamawiającego.
8. Zamawiający wymaga aby Instalacja, w której będzie wykonywana usługa przetwarzania
odpadów 19 12 12 balastu pochodzącego z segregacji odpadów o kodach 15 01 01, 15 01 02 i
15 01 06, była położona w odległości do 100 km od Instalacji Komunalnej w Łęczycy, gm. Stara
Dąbrowa (73-112), woj. Zachodniopomorskie – siedziba Zamawiającego.
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§4. Termin wykonania zamówienia.
Termin realizacji zamówienia do 31 grudnia 2020.
§5. Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia.
1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z
postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:
1.1. art. 24 ust. 1 Pzp;
1.2. art. 24 ust. 5 pkt 1), ustawy Pzp; wykluczeniu na tej podstawie podlega wykonawca w
stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. –
Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe.
2. Ponadto o udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej
określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Minimalny poziom zdolności: - zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji
ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca
wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
100.000 zł.
2.2. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności, o ile wynika to z
odrębnych przepisów, należy przedłożyć:
- informację o posiadanym numerze rejestrowym BDO, dla przetwarzającego odpady
- oświadczenie o końcowym sposobie zagospodarowania odpadów,
- W przypadku, gdy wykonawca nie będzie prowadził ostatecznego odzysku R1, ma obowiązek
przekazać odpady palne o kodzie 19 12 10 do ostatecznego odzysku.
2.3.zdolności technicznej lub zawodowej:
1. Minimalny poziom zdolności: - zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane
zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli
wykonawca wykaże, że: wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jedną
umowę na zagospodarowanie odpadów 19 12 12 frakcji energetycznych z grupy 15, o wartości
minimum 100.000 zł netto lub w ilości zagospodarowania odpadów minimum 300 Mg.
Dodatkowe informacje: w przypadku, gdy podmiot trzeci, którego potencjałem wspiera się
wykonawca realizował zamówienie, w zakres którego wchodziły usługi określone w pkt. 2.3.
wspólnie z innym podmiotem, nie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, zamawiający
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wymaga, aby podmiot trzeci udostępniający potencjał wykonawcy faktycznie uczestniczył w
realizacji ww. zakresu zagospodarowania odpadów.
3. Potencjał podmiotu trzeciego:
3.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
3.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
§6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia;
1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, wykonawca
dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz.
2. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o
których mowa w § 5 pkt 2 siwz oraz podmioty trzecie, na zasobach których wykonawca polega
spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia,
wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału i podmiotach trzecich, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz.
3. Zgodnie z art. 26 ust 2f) ustawy Pzp zamawiający może na każdym etapie postępowania
wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub
kryteria selekcji,
§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. Sposób porozumiewania się:
1.1. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),
osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
1.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający komunikuje się z
Wykonawcą zachowując formę pisemną, oraz środki komunikacji elektronicznej.
1.3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie przedmiotu
zamówienia jest Dyrektor Operacyjny i Organizacyjny – Monika Marcinkiewicz, adres e-mail:
monika.marcinkiewicz@zzo.stargard.pl
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2. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ:
2.1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli
wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy PZP – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z
wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych
warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana
na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
2.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2.1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
2.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o
którym mowa w pkt. 2.1.
2.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji
Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega
udostępnieniu na stronie internetowej.
§8. Wymagania dotyczące wadium;
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
§9. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
§10. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Ważna oferta musi zawierać kompletnie wypełnione i podpisane dokumenty aktualne na dzień
składania ofert:
1.1. wypełniony formularz ofertowy zgodnie z wzorem określonym w załączniku Nr 1 do SIWZ
1.2. oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania zgodnie z wzorem określonym
w załączniku Nr 2 do SIWZ
1.3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich,
zgodnie z wzorem określonym w załączniku Nr 3 do SIWZ
1.4. zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub
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zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; zobowiązanie
podmiotu trzeciego należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.
2. Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, czytelnie,
w języku polskim.
3. Wszelkie zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w tekście oferty muszą być
parafowane przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Ofertę przetargową wraz z załącznikami oraz wszystkimi wymaganymi dokumentami umieścić
należy w kopercie wewnętrznej, którą należy umieścić w kopercie zewnętrznej. Zarówno koperta
zewnętrzna jak i wewnętrzna powinny być oznaczone np.: ZP 6/200 „Zagospodarowanie balastu
z segregacji odpadów z grupy 15”.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych
polskich.
8. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
8.1. Na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej przedstawi dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
100.000 zł.
8.2. Na potwierdzenie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności, o ile
wynika to z odrębnych przepisów należy przedłożyć następujące dokumenty lub oświadczenia:
- informację o posiadanym numerze rejestrowym BDO, dla przetwarzającego odpady
- oświadczenie o końcowym sposobie zagospodarowania odpadów,
- W przypadku, gdy wykonawca nie będzie prowadził ostatecznego odzysku R1, ma obowiązek
przekazać odpady palne o kodzie 19 12 10 do ostatecznego odzysku.
8.2. Na potwierdzenie zdolności technicznej i zawodowej Wykonawca przedstawi:
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych dotyczących realizacji minimum jednej umów na minimalna kwotę 100.000 zł
netto polegającej na zagospodarowaniu odpadów 19 12 12 frakcji energetycznej z grupy 15 lub
minimum 300 Mg, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, oraz załączeniem
dowodów określających te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie zgodnie z
załącznikiem Nr 4 do SIWZ, przy czym dowodami usług są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczenia okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
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9. Wszystkie dokumenty winny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
10. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi
Załącznik Nr 6 do SIWZ
§11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego – Stargard, ul. Księcia Bogusława VI
15, w terminie do 13 października 2020 r. do godz. 13.30.
2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach zaadresowanych: ZZO Stargard Sp. z o.o.,
Stargard, ul. Księcia Bogusława VI 15 z dopiskiem: „Zagospodarowanie balastu z segregacji
odpadów z grupy 15” – zamówienie publiczne nr ZP 6/200” – przetarg nieograniczony – nie
otwierać przed 13 października 2020 r. godz. 13:30”.
3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 13 października 2020 r.
o godz. 13.45.
4. Kolejność otwierania ofert zgodna będzie z kolejnością rejestracji ich wpływu do
Zamawiającego.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, Zamawiający niezwłocznie
zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
7. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie oraz rachunkowe w tekście oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
8. Wykonawca może przed terminem składania ofert wprowadzić do złożonej oferty zmiany,
poprawki, modyfikacje i uzupełnienia. Zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonych ofert muszą zostać złożone w opakowaniu, jak o tym stanowi § 10 ust. 2, dodatkowo
oznaczonym słowem: ,,ZMIANA”. Oferty zmienione, tzn. te oferty w stosunku do których
wniesiono oferty dodatkowe oznaczone napisem “ZMIANA”, rozpatrywane będą łącznie z
niezmienionym zapisami oferty pierwotnej.
9. Wykonawca może przed terminem składania ofert zamienić złożoną uprzednio ofertę.
Zamienioną ofertę należy złożyć w opakowaniu, jak o tym stanowi § 10 ust. 2, dodatkowo
oznaczonym słowem ,,ZAMIANA”. Oferty zamienione, tzn. te oferty w stosunku do których
wniesiono oferty dodatkowe oznaczone napisem “ZAMIANA”, zwrócone będą wykonawcom bez
otwierania koperty wewnętrznej.
10. Wykonawca może przed terminem składania ofert wycofać złożoną ofertę składając
odpowiednie oświadczenie w opakowaniu, jak o tym stanowi § 10 ust. 2, dodatkowo
oznaczonym napisem ,,WYCOFANIE”.
11. Oferty oznaczone „ZMIANA”, „ZAMIANA”, „WYCOFANIE” otwarte zostaną w pierwszej
kolejności.
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§12. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Opis sposobu obliczenia ceny:
Zamawiający wymaga, aby cena podana w formularzu zawierała wszystkie koszty związane z
realizacją usługi (materiały, maszyny, wynagrodzenia pracowników), zagospodarowania
odpadu, opłaty i wynagrodzenia.
2. Wykonawca oblicza cenę oferty przedstawiając w formularzu ofertowym (załączniku nr 1 do
SIWZ) wartość netto za przedmiot zamówienia, na zasadach określonych w siwz. Tak wyliczoną
cenę wraz z podatkiem VAT, zamieszcza się w formularzu ofertowym. Oceniając oferty
Zamawiający pod uwagę brał będzie cenę brutto za 1 Mg.
§13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a) ceną ryczałtową za odbiór i zagospodarowanie odpadów – 60 punktów
b) odległość w kilometrach, pomiędzy Instalacją Komunalną w Łęczycy a instalacją, w której
będzie wykonywana usługa zagospodarowania odpadów – 40 punktów
Ocena kryterium „odległości” nastąpi w skali punktowej od 0 do 40 punktów.
Punktacja w tym kryterium zostanie obliczona w następujący sposób:
Wykonawca posiadający instalację do zagospodarowania odpadów położoną w stosunku do
Instalacji Komunalnej w Łęczycy w odległości:
- od 0 km do 40 km – otrzyma 40 punktów;
- od 40,1 km do 60 km – otrzyma 30 punktów;
- od 60,1 km do 80 km – otrzyma 20 punktów;
- od 80,1 km do 100 km – otrzyma 0 punktów.
Do ustalenia faktycznej odległości zostanie wykorzystane narzędzie internetowe „Mapy”
udostępnione przez Google pod adresem https://www.google.com/maps - jako „twoja
lokalizacja” będzie brana pod uwagę lokalizacja Instalacji Komunalnej w Łęczycy dokładny zapis
to „Składowisko Opadów komunalnych w Łęczycy, 73-112 Łęczyca”, natomiast jako punkt
docelowy – lokalizacja wskazana przez Wykonawcę jako miejsce zagospodarowania odpadów.
Zamawiający będzie brał pod uwagę najkrótszą trasę wskazaną przez aplikację „Mapy”.
Zamawiający zsumuje punkty otrzymane w obu kryteriach i wybierze ofertę, która uzyska
największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ,,ceny’’ i „ odległości”, zamawiający spośród
tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
2. Przyjęte kryteria i ich ranga.
Lp.
1

Kryterium
Cena ryczałtowa

Ranga punktowa
60
9

2

Odległość

40
Razem

100

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największa ilość punktów
razem – w obu kryteriach.
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych
przez wykonawców w zakresie kryterium. Oferta wypełniająca w najwyższym kryterium
otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania
kryterialne, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość
punktów.

§14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy,
którego ofertę wybrano, oraz nazwę 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,
1.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
1.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
1.4. Unieważnieniu postępowania.
2. Zamawiający w informacji podaje uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Zamawiający udostępnia informację o unieważnieniu postępowania na stronie internetowej.
4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie określonym w
art. 94 ust. 1 i ust.2 ustawy PZP.
§15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy
Zamawiający wymaga zawarcia umowy zgodnie za wzorem stanowiącym załącznik Nr 6 do
SIWZ
§17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
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1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy PZP. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy,
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
niniejszej ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
2.1. określenia warunków udziału w postępowaniu;
2.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
2.3. odrzucenia oferty odwołującego;
2.4. opisu przedmiotu zamówienia;
2.5. wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.
5. Terminy wniesienia odwołania określa art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.
6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. W przypadku uznania zasadności
przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej,
informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
§18. Klauzula informująca z art. 13 RODO;
W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku określonego w Rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy:
1. Informacje dotyczące administratora danych
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z postępowaniem i
zawarciem umowy na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 dalej zwana „ustawa Pzp”), jest Zakład
Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o., ul. Księcia Bogusława IV nr 15; 73-110
Stargard.
2. Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych, we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych i korzystania z Państwa praw,
w następujący sposób:
listownie na adres: Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o., ul. Księcia
Bogusława
IV
nr
15;
73-110
Stargard,
poprzez
e-mail:
malgorzata.gorka@ochrona.danych.osobowych.pl, telefonicznie: 500 071 091.
3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
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Państwa dane będą przetwarzane w celach wynikających z postępowania i zawarcia umowy
na podstawie ustawy Pzp oraz w celu utrzymania kontaktów.
Podstawą prawną ich przetwarzania jest: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), ustawa o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.) art. 6 lit. b oraz c RODO, gdy przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania umowy, podjęcia działań przed jej zawarciem oraz do wypełnienia
naszych obowiązków prawnych.
4. Okres przechowywania danych
Państwa dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji warunków umowy oraz
spełnienia obowiązków archiwizacyjnych.
5. Komu przekazujemy Państwa dane?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
5.1. upoważnieni pracownicy Zakładu Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o., którzy
muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
5.2. podmioty przetwarzające – którym Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o.
zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;
5.3. Dostęp tych podmiotów do Państwa danych będzie ograniczony wyłącznie do możliwości
wglądu do informacji, w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego, prawnego lub
archiwizacyjnego. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności danych, w tym
danych osobowych.
5.4. podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. instytucje kontrolne), w przypadku
uzasadnionego żądania;
6. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Państwu następujące uprawnienia:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania
władzy publicznej;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć
możliwość skorzystania z tego prawa,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul.
Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
Korzystanie z powyższych praw ułatwi Państwu nasz inspektor ochrony danych.
7. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych w związku z postępowaniem i zawarciem umowy na podstawie
ustawy Pzp nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do skutecznej realizacji
umowy i utrzymania kontaktów.
8. Inne informacje na temat przetwarzania danych osobowych
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, nie będzie stosowane profilowanie.
Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Wszelkich dodatkowych informacji może Państwu udzielić nasz inspektor ochrony danych.
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§19. Załączniki do SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty,
Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór oświadczenie braku podstaw wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i
podmiotach trzecich,
Załącznik nr 4 do SIWZ - „Wykaz usług”,
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy

Stargard, ………………. 2020 r.

…………………………………………………………..
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ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ
Zamówienie Publiczne Nr ZP 6/200

FORMULARZ OFERTOWY

Przedmiot oferty:
Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 poprzez odzysk metodą R3 lub R12
odpadów (balastu) pochodzących z segregacji odpadów o kodach 15 01 01, 15 01 02 i 15
01 06.
Zamawiający: Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie.
Wykonawca
(nazwa):..........................................................................................................................................
adres: ul................................................................ nr......./......
miejscowość:........................................................................
kod:....... -............; powiat:................................................;
województwo:..............................................................................
tel. (.....)......................; faks (.....).........................; NIP:..............................................;
REGON:................................................
http:// www............................................................; email:.......................................................................................................
1. Oferowana przez nas cena za „Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 poprzez
odzysk metodą R3 lub R12 odpadów (balastu) pochodzących z segregacji odpadów o
kodach 15 01 01, 15 01 02 i 15 01 06” znak sprawy ZP 6/200 wynosi:
Przedmiot zamówienia

Cena netto /PLN/
za 1 Mg

VAT

Cena brutto /PLN/
za 1 Mg

Cena
zryczałtowana
za
zagospodarowanie 1 Mg odpadu
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Odległość w kilometrach od
Instalacji Komunalnej w Łęczycy,
do Instalacji (miejsca
zagospodarowania – należy
podać miejscowość, ulicę)

CENA OFERTOWA za 300 Mg odpadów (netto) wynosi .................... zł
(słownie):..........................................................................................................................................
zł
+ podatek VAT ........ % tj. ......................... zł (słownie):
......................................................................................................................................................zł.
CENA OFERTOWA (brutto) za 300 Mg odpadów wynosi ...................... zł (słownie):
…................ zł

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się że SIWZ, nie wnosimy do niej zastrzeżeń i uważamy się za
związanych niniejszą ofertą na warunkach określonych w SIWZ.
Warunki płatności: Podstawą wystawienia faktury będą miesięczne zastawienia
sporządzone na podstawie kwitów wagowy potwierdzających odebrany tonaż wydany na
podstawie ważenia na wadze Zamawiającego.
•

Oferta składa się z …………….. stron kolejno ponumerowanych.

10. Oświadczamy, że informacje składające się na niniejszą ofertę, zawarte na stronach nr
............................. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępnione innym uczestnikom
postępowania /* nasza oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
(*niepotrzebne skreślić);
11. Oświadczamy, że jesteśmy / nie jesteśmy * podatnikiem podatku VAT.
12. Oświadczamy, że jesteśmy podmiotem z sektora małych i średnich przedsiębiorstw –
tak/nie*
13. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie samodzielnie / z udziałem* podwykonawców;
1) podwykonawstwo w zakresie: ............... .................... (należy wskazać część zamówienia
jaką wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy) będą pełnić następujące firmy
.........................................................................
(należy
podać
nazwy
i
adresy
podwykonawców);
2) wartość zadań zleconych podwykonawcom …………………. zł netto;
14. Do oferty dołączamy (*niepotrzebne skreślić):
15

•

kopię polecenia przelewu/wydruk z przelewu elektronicznego (w przypadku wadium
wnoszonego w pieniądzu),
• oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w
art. 45, ust. 6, pkt 2-5 ustawy Pzp,
• pełnomocnictwo (w przypadkach w których Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik)
• pełnomocnictwo (w przypadkach w których Wykonawcy wspólnie ubiegają się o
udzielenie zamówienia i ustanawiają pełnomocnika)
• Inne:…..................................................................................................................................;
15. Adres poczty elektronicznej i nr faksu (aktualne, sprawne, działające) na który Zamawiający
może kierować zawiadomienia i informacje: …………………………………………………………. ;
16. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty
opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 Kodeksu Karnego);
17. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.
18. Oświadczamy, że w przypadku wybrania oferty, umowę podpisywały będą:
1. …………………………………….………
(imię i nazwisko)
2. ………………………………….……..
(imię i nazwisko)

…………………………………………….
(pełniona funkcja)
……………………..………………………….
(pełniona funkcja)

19. Osoba do kontaktu……………………………………………… tel………………………
e-mail:………………………………
Miejscowość: .....................................Data: .......................... 2020 r.
………………..…………………..……………
Data i podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej

* - niepotrzebne skreślić
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ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ
Zamówienie Publiczne Nr ZP 6/200

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Nazwa Wykonawcy...................................................................................................................
Adres:..........................................................................................................................................
NIP:............................................................................REGON..................................................
Imię i nazwisko osoby (osób) składającej oświadczenie w imieniu Wykonawcy:
...............................................................................................................................................

Oświadczam(my) niniejszym, że:

1) zgodnie z art. 24 ust. 1, ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie podlegamy
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………………………………………………..
Data i podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej
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ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ
Zamówienie Publiczne Nr ZP 6/200

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU I PODMIOTACH TRZECICH
(składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy)

Nazwa Wykonawcy...................................................................................................................
Adres:..........................................................................................................................................
NIP:............................................................................REGON..................................................
Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie w imieniu Wykonawcy:
...............................................................................................................................................

oświadczam(my), co następuje:
I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY
Oświadczam/y, że wykonawca, którego reprezentuję/jemy spełnia warunki udziału w
postępowaniu określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

…………………………………………………..
Data i podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej
podpis pełnomocnika wykonawców)
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II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA (należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich):

1. Oświadczam/y, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych w § 5 pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykonawca, którego
reprezentuję/jemy polega na zasobach następującego/ych podmiotu/ów (podmiot/ty
trzeci/cie):

Lp.

Pełna nazwa/firma i adres oraz
KRS/CEiDG podmiotu trzeciego

Wskazanie warunku określonego w § 5
pkt 2 SIWZ którego dotyczy wsparcie
podmiotu trzeciego

1.
2.
2. Oświadczam, że podmiot/y wymienione w pkt II. ppkt 1 spełniają warunki udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim powołuję/emy się na ich zasoby oraz, że w stosunku do
podmiotu/ów wymienionych w pkt II. ppkt 1 nie zachodzą podstawy wykluczenia z
postępowania.

…………………………………………………..
Data i podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej
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ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ
Zamówienie Publiczne Nr ZP 6/200
WYKAZ USŁUG
DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych dotyczących realizacji minimum jednej umów na minimalna kwotę 100.000 zł
netto polegającej na zagospodarowaniu odpadów 19 12 12 frakcji energetycznej z grupy 15 lub
minimum 300 Mg, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, oraz załączeniem
dowodów określających te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami usług są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczenia okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.

L.p.

a
1.

Nazwa odbiorcy,
adres, nr telefonu do
kontaktu

Przedmiot
zamówienia

Termin realizacji
usługi
od …. do …

Wartość usługi
netto w zł

b

c

d

e

Ilość
zagospodarowanych
odpadów

2.

Uwaga:
Do niniejszego wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że roboty zostały wykonane
należycie.
……………………..............……..
…………………………………………
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(data)

(podpis
i
upoważnionego
przedstawiciela)

pieczęć
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Załącznik nr 5 do SIWZ
Zamówienie Publiczne Nr ZP 6/200

OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24, ust. 1, pkt 23 ustawy Pzp

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 poprzez
odzysk metodą R3 lub R12 odpadów (balastu) pochodzących z segregacji odpadów o
kodach 15 01 01, 15 01 02 i 15 01 06 – oznaczonego nr ZP 6/2020, w imieniu Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………
(pisać nazwę (firmę) Wykonawcy)
Oświadczam/(my), że należę (my) / nie należę (my)* do tej samej grupy kapitałowej,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z
2018 r. poz. 798 z późn. zm.), w której skład wchodzą następujące podmioty:
• …………………………………………………………………………………………………….
• …………………………………………………………………………………………………….

Miejscowość…………………………… data ………….

……………………………………….
Podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika
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Załącznik nr 6 do SIWZ
Zamówienie Publiczne Nr ZP 6/200

Umowa nr ZP/ ….2020
zawarta w dniu …. ……. roku
pomiędzy:
Zakładem Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o.
ul. Księcia Bogusława IV 15; 73-110 Stargard, tel./fax (91) 573 35 36; e-mail:
biuro@zzo.stargard; www.zzo.stargard.pl; NIP 8542364961, REGON 320737738, Nr rejestrowy
BDO 000004383, Kapitał zakładowy 22.605.000,00 zł, Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydz.
Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego, nr 0000340114,
zwaną dalej „Zamawiającym”, którą reprezentuje:
Sebastian Szwajlik – Prezes Zarządu
a
…………………………………………….
ul. …………………………….., 00-000 …………………………..,
Nr rejestrowy ………………., NIP …………………….., REGON …………………., kapitał
zakładowy
……………………zł., wpisaną przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do KRS pod nr ………………………..,
zwaną dalej „Wykonawcą”, którą reprezentują:
………………………………………..
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zagospodarowanie odpadów
o kodzie 19 12 12 poprzez odzysk metodą R12 odpadów (balastu) pochodzących z segregacji
odpadów o kodach 15 01 01, 15 01 02 i 15 01 06, prowadzonej na terenie Instalacji Komunalnej
w Łęczycy, gm. Stara Dąbrowa.
Energetyczność odpadów potwierdzona badaniami 25,577 MJ/Mg.
2. Odpad sprasowany gromadzony jest w kostkach o średniej wadze 470 kg. Średnia
miesięczna produkcja – 56 - 60 Mg. Maksymalna ilość do zagospodarowania w ramach
przedmiotowego zamówienia 300 Mg.
3. Transport odpadów do punktu zagospodarowania po stronie Zamawiającego.
4. Odpady będą zagospodarowane zgodnie ze standardami wynikającymi z przepisów prawa, w
tym z zasadą hierarchii sposobów postępowania z odpadami oraz zasadą bliskości (art. 17 i art.
20 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz. U. tj. z 2019 roku, poz. 701 z późn. zm.).
5. Zamawiający wyklucza możliwość zagospodarowania przedmiotowych odpadów poprzez ich
składowanie.
6. Ustalenie ilości przekazanych odpadów następować będzie na podstawie wskazań
legalizowanych wag samochodowych Zamawiającego, znajdującej się na terenie Instalacji
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Komunalnej w Łęczycy i na podstawie wskazań legalizowanej wagi Wykonawcy, potwierdzanych
w BDO.
7. Harmonogram realizacji odbiorów będzie ustalany z wyprzedzenie 7 dniowym, w zależności
od potrzeb Zamawiającego.
§2
1. Odpady o kodzie 19 12 12 będą dostarczane przez Zamawiającego z miejsca odbierane
przez Wykonawcę z terenu Instalacji Komunalnej w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa, woj.
Zachodniopomorskie do Centrum Odzysku - Zakład Przetwarzania odpadów i Produkcji Paliw
Alternatywnych, Leśno Górne 13, 72-004 Tanowo.
2. W chwili przekazania odpadów przez Zamawiającego Wykonawcy, Wykonawca przejmuje
odpowiedzialność za przyjęte odpady oraz prawidłowe postępowanie z odpadami, a także
ponosi wszystkie wynikające z tego konsekwencje.
3. Ustalenie ilości odebranych odpadów następować będzie na podstawie wskazań
legalizowanej wagi samochodowej (najazdowej) Zamawiającego znajdującej się na terenie
Instalacji Komunalnej w Łęczycy, a w przypadku awarii tej wagi lub braku możliwości zważenia
odpadów przez Zamawiającego z innych przyczyn, na podstawie wskazań legalizowanej wagi
Wykonawcy.
§3
Zamawiający oświadcza, że posiada Decyzję Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
WOŚ.II7222.7.4.2016.BK
z
dnia
24
marca
2016
r.
zmienioną
decyzjami
WOŚ.II.7222.21.5.2016.BK z dnia 5 sierpnia 2016 r oraz decyzją numer WOŚ.II.7222.1.38.2017.
BK z dnia 3 stycznia 2018 r.
§4
Wykonawca oświadcza, że w zakresie będącym przedmiotem umowy, posiada wymagane
prawem decyzje na przetwarzanie – odzysk odpadów o kodzie 19 12 12, a także wiedzę,
umiejętności, wykwalifikowany personel do wykonania umowy oraz zdolność do przyjęcia od
Zamawiającego odpadów o powyższym kodzie – w dni robocze od poniedziałku do piątku w
godzinach od 7.00 do 13.00.
§5
1. Za zagospodarowanie odpadów strony ustalają cenę jednostkową za 1 Mg w wysokości
netto ……………… zł (słownie: …………….. złotych 00/100) powiększoną o obowiązującą
stawkę VAT.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi iloczyn ceny jednostkowej za 1Mg odpadów oraz ilości
faktycznie przyjęty do zagospodarowania odpadów przez Wykonawcę w danym okresie
rozliczeniowym. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
3. Podstawą do wystawienia faktury będą karty przekazania odpadów wystawione przez
Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami zawierające ilości odebranych odpadów
ustalone zgodnie z postanowieniami § 2 ust.3 niniejszej umowy.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 płatne będzie po zakończeniu miesiąca,
w którym miała miejsce usługa zagospodarowania odpadów, w terminie 21 dni od dnia
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otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy
wskazany w fakturze.
5. Faktury będą wystawiane na adres Zamawiającego: Zakład Zagospodarowania Odpadów
Stargard Sp. z o.o., ul. Bogusława IV nr 15, 73-110 Stargard.
6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (NIP 854-236-49-61).
§6
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony tj. do dnia 31 grudnia 2020.
§7
1. Przedstawicielem Wykonawcy jest ………………..– tel. …………………… / adres poczty
elektronicznej – ……………………………..
2. Przedstawicielem Zamawiającego jest Magdalena Macioszek tel. 501-130-734 / adres
poczty elektronicznej magdalena.macioszek@zzo.stargard.pl, a w razie jej nieobecności Jacek
Hus tel. 500-130-893 / adres poczty elektronicznej jacek.hus@zzo.stargard.pl.
§8
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Ewentualne spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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