











 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

- dalej zwana „SIWZ” lub „Specyfikacja”
 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest 

prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), dalej zwanej „Pzp”.  

 

 

Nazwa nadana zamówieniu:  

„Odbiór i zagospodarowanie                                           

zużytych i przeterminowanych leków                                    

oraz odpadów niebezpiecznych i obojętnych                              

z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl” 

 

 

Oznaczenie sprawy: NA.261.1.10.2020 

 

 

 

 

Przemyśl, 17.12.2020 r. 

 

 














1. Firma oraz adres zamawiającego. 

 

Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. 

ul. Słowackiego 104, 37- 700 Przemyśl 
tel.: (16) 678 24 84, faks: (16) 678 67 83 

Adres e-mail: pgkprzemysl@pro.onet.pl 

Adres strony internetowej: www.pgk.przemysl.pl 

NIP: 795-00-09-315, Regon 650038730 

  Spółka pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00. 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

Przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze                               

i zagospodarowaniu zużytych i przeterminowanych leków oraz odpadów 

niebezpiecznych i obojętnych z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl, zebranych 

selektywnie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). 

  

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

Odbiór i zagospodarowanie zużytych i przeterminowanych leków oraz odpadów 

niebezpiecznych i obojętnych, objętych systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi: 

a) odbiór i utylizacja zużytych i przeterminowanych leków o kodzie 20 01 32,                          

w ilości około 4 Mg, 

b) odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych i obojętnych zebranych                   

w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) i ze strumienia odpadów 

komunalnych, o kodach:  15 01 10*, 15 02 02*, 20 01 10,  20 01 11, 20 01 13*,                     

20 01 19*, 20 01 25,  20 01 27*, 20 01 28, 20 01 80, 20 01 99, w ilości około 6 Mg. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 

3.2. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:  

Kod CPV:  

90500000-0 - Usługi związane z odpadami. 

 

3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

 

4. Termin wykonania zamówienia. 

 

Zamówienie będzie realizowane w okresie od daty zawarcia umowy (nie wcześniej niż 

od dnia 01.01.2021 r.) do dnia 31.12.2021 r. 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia. 

  

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
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a) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 

i 5 Pzp (pkt 5.4. i 5.5. SIWZ); 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez 

zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

5.2. Warunki udziału w postępowaniu. 

5.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,  

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

c) zdolności technicznej lub zawodowej 

- określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

5.2.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

5.2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 

5.2.4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

5.2.5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę 

tych wykonawców. 

 

5.3. Określenie warunków udziału w postępowaniu. 

 

5.3.1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub 

uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o którym mowa               

w pkt 5.2.1. lit. a) SIWZ, jeżeli wykaże, że: 

- posiada aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na 

zbieranie i przetwarzanie odpadów lub tzw. pozwolenie zintegrowane, które 

obejmuje zbieranie i przetwarzanie odpadów lub zezwolenie na transport 

odpadów, w zakresie kodów odpadów obejmujących składaną ofertę zgodnie z 

opisem przedmiotu zamówienia, wydane w drodze decyzji przez organ właściwy 

odpowiednio ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów, na 

podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z  2020  r.  poz. 

797, z późn. zm.). 

 

5.3.2. Zgodnie z art. 22a Pzp, 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.                

Z uwagi jednak na fakt, że zamawiający nie określa warunków udziału                   

w postępowaniu innych, niż obowiązek posiadania przez każdego wykonawcę 

uprawnień o których mowa powyżej, art. 22a Pzp w niniejszym postępowaniu nie 

ma zastosowania, ponieważ każdy wykonawca musi posiadać własne uprawnienia           

i nie może w zakresie tym powoływać się na zasoby innych podmiotów. 














5.4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu  z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 Pzp. 

 

5.5. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia 

zamawiający wyklucza również wykonawcę: 

 

w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie                       

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 

przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 

art.332 ust. 1 ustawy z dnia  15 maja  2015 r. – Prawo  restrukturyzacyjne  (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia  wierzycieli  przez  likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art.366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 

2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495  i 1655). 

 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału  w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień 

do prowadzenia określonej działalności zawodowej określonego w pkt 5.3.1. SIWZ 

zamawiający żąda od wykonawcy: 

   - aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na zbieranie i 

przetwarzanie odpadów lub tzw. pozwolenie zintegrowane, które obejmuje 

zbieranie i przetwarzanie odpadów lub zezwolenie na transport odpadów, w 

zakresie kodów odpadów obejmujących składaną ofertę zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia, wydane w drodze decyzji przez organ właściwy 

odpowiednio ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów, na 

podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z  2020  r.  poz. 797, 

z późn. zm.). 

 

6.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału                           

w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: 

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji,  w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, 
 

2)  oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej - według Załącznika nr 4 do SIWZ; w przypadku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz 

z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania 

z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji                                   

w postępowaniu. 

6.3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na 

stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w 














terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. 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 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 4 

do SIWZ. 
6.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2. pkt 1 

SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto 

jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

 

6.5. Dokument, o którym mowa w pkt 6.4. (oraz w pkt 6.2 ppkt 1) powinien być 

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

6.6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt 6.4 SIWZ, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument 

miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.5 SIWZ stosuje się. 
 

6.7. 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. 
 

6.8. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, może przedstawić dowody na 

to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 

w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 

przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 

naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 

współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie 

stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 

orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 

zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 

zakazu.  
 














6.9. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp. 

 

7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowane usługi odpowiadają 

wymaganiom określonym przez zamawiającego. 

 

Zamawiający nie żąda od wykonawcy przedstawienia oświadczeń i dokumentów                          

w powyższym zakresie. 

 

8. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty. 

 

8.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 

wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne 

potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega 

wykluczeniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 

8.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie 

składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to 

musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

8.3.Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw 

wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty 

dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590). 

8.4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm 

podwykonawców. 

8.5. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny 

ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu.  

8.6. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa 

wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, 

nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz 

brak podstaw wykluczenia, określonych w rozdziale 6 pkt 6.1 i 6.2 ppkt 1. 

8.7. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,                     

o których mowa w rozdziale 6 w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera 

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub 

dokumenty. 

8.8. W  przypadku  wskazania  przez  wykonawcę oświadczeń  lub  dokumentów,  o  

których  mowa  w rozdziale 6, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w 

szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego 

zgodnie z art. 97 ust. 1  Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których 














mowa  w art.  25 ust.  1  pkt  1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub 

dokumentów, o ile są one aktualne. 

8.9. W przypadku, o którym mowa w pkt 8.7 SIWZ zamawiający może żądać od 

wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę 

i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 

8.10. Oświadczenia, dotyczące wykonawcy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w 

oryginale. 

8.11. Dokumenty, inne niż ww. oświadczenia, składane są w oryginale w postaci dokumentu 

podpisanego podpisem własnoręcznym lub dokumentu elektronicznego, kopii 

dokumentu/oświadczenia lub elektronicznej kopii tego dokumentu/oświadczenia 

poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

8.12. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, 

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 

podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

8.13. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

8.14. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania 

dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność                          

z oryginałem, należy przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty powinny być 

opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do 

reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, którego wykonawca 

polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub 

osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasadach lub 

sytuacji, którego wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa.   

8.15. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu 

jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

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

polski.  

8.17. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1. SIWZ, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez 

zamawiającego lub brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 

zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający 

wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w 

terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

  8.18.Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

8.19. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 

wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w 

ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

   8.20.Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania                         

o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 














potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału                                

w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów. 
 

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami. 

 

9.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a 

wykonawcami - z zastrzeżeniem pkt 9.2 odbywa się pisemnie lub drogą elektroniczną, tj.:  

a) pisemnie - korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na 

adres:  

Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. 

ul. Słowackiego 104, 37-700 Przemyśl  

b) drogą elektroniczną:  

  za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: pgkprzemysl@pro.onet.pl                           

w korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem wykonawcy zobowiązani 

są do powoływania się na oznaczenie sprawy: NA.261.1.9.2020  

  przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu 

https://epuap.gov.pl/wps/portal za pośrednictwem dedykowanego formularza 

dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do 

komunikacji). W korespondencji związanej z postępowaniem Zamawiający                           

i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).  

 

9.2. W postępowaniu oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczenie, o którym mowa                  

w art. 25a ust. 1  Pzp, określone we wzorze, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ 

potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 

wykluczenia, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 Pzp, pełnomocnictwa mogą być składane 

w postaci pisemnej opatrzonej własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej 

podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

9.3.Jeżeli Zamawiający lub wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania.  

9.4. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez zamawiającego za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres e-mail podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób 

umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma, chyba że wykonawca 

wezwany przez zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, 

zawiadomienia lub informacji oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał.  

9.5.Wykonawca zamierzający złożyć ofertę drogą elektroniczną w postaci elektronicznej 

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 

formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do 

komunikacji.  

9.6.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania                            

z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz 

Regulaminie ePUAP.  
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9.7.Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego drogą elektroniczną, akceptuje warunki korzystania                         

z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając                 

z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.  

9.8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi                  

150 MB.  

9.9. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych 

informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.  

9.10. Do złożenia oferty drogą elektroniczną konieczne jest posiadanie przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania wykonawcy aktualnego kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego.  

Uwaga: Kwalifikowany podpis elektroniczny nie jest zapewniany przez system.  

9.11. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do 

niniejszej SIWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich 

postępowań  klikając  wcześniej  opcję  „Dla  Wykonawców”  lub  ze  strony  głównej  

z zakładki Postępowania na miniPortalu. 

9.12. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych 

kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w 

rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U 

z 2017 r poz. 1320, z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126                  

z późn. zm.).  

9.13. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

Grzegorz Hornecki - tel. 16 678 24 84 w. 28,  

Piotr Przybylski - tel. 16 678 24 38,  

email: przybylskip@pgk.przemysl.pl. 

Udzielanie wyjaśnień treści SIWZ: 

9.14. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego pisemnie lub drogą elektroniczną, za 

pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego 

przez miniPortal (Formularz do komunikacji) lub na adres e-mail:  

pgkprzemysl@pro.onet.pl z wnioskiem o wyjaśnienie lub zmianę treści SIWZ.  

9.15. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert oraz umieści taką informację na stronie internetowej                    

(http://www.pgk-przemysl.4bip.pl/index.php?idg=4&id=9&x=5), pod warunkiem, że 

wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

9.16. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa 

w pkt 9.15 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 

albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie 

wpływa na bieg terminu składania wniosku.  

9.17. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o 

zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
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Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, 

którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na stronie internetowej 

http://www.pgk-przemysl.4bip.pl/index.php?idg=4&id=9&x=5. 

 

10. Wymagania dotyczące wadium. 

 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 

11. Termin związania ofertą. 

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

12. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

  

12.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie:  

  12.1.1.pisemnej opatrzonej własnoręcznym podpisem  

                      lub  

  12.1.2.elektronicznej tj. postaci elektronicznej w formacie danych: .doc, .docx, .pdf.   

.rtf. .odt.  i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

12.2. Oferty składane w formie pisemnej opatrzone własnoręcznym podpisem: 

  12.2.1.Zaleca się, by każda, zawierająca jakąkolwiek treść, strona oferty była 

podpisana lub parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, 

a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, 

przesłonięcie korektorem, etc. powinny być parafowane przez wykonawcę.  

   12.2.2.Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno 

ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości 

stron.  

12.3. Sposób złożenia oferty w postaci elektronicznej, w tym zaszyfrowania oferty 

opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal i Instrukcji użytkownika 

dostępnej na miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale.  

12.3.1.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również 

na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania  oferty  przez  Wykonawcę  jest  

dostępny  dla  wykonawców    na miniPortalu,  w  szczegółach  danego  

postępowania. 

12.3.2.Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów wykonawca powinien stworzyć 

folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym dokumenty dotyczące 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Następnie z tego folderu 

wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania zip-

em). W kolejnym kroku, aby zaszyfrować ofertę (folder zawierający 

dokumenty składające się na ofertę) wykonawca musi na stronie miniPortalu  

odnaleźć postępowanie, w którym chce złożyć ofertę. Po wejściu w jego 

szczegóły dostępny jest przycisk umożliwiający zaszyfrowanie oferty. Uwaga: 

należy pamiętać, by wewnątrz szyfrowanego folderu nie znajdowały się 

wcześniej zaszyfrowane pliki. 

 

12.4. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. 














poz. 1010), które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny 

zostać złożone jako osobny dokument, a w przypadku oferty złożonej w postaci 

elektronicznej w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia 

„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami 

stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie przesłanek określonych                 

w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnica 

przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. 

Zastrzeżenie przez wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, 

będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na 

zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania 

poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 3 

ustawy Pzp.  

12.5. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać 

ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób 

zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na 

miniPortalu.  

12.6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 

zmiany ani wycofać złożonej oferty.  

12.7. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  

12.8. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

12.9. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być 

sporządzona przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ. 

12.10. Do przygotowania oferty zaleca się:  

1) przy sporządzaniu oferty skorzystanie z wzorów (formularza oferty, oświadczeń) 

przygotowanych przez zamawiającego, wykonawca może przedstawić ofertę na 

swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje 

określone przez zamawiającego w przygotowanych wzorach.  

2) do oferty należy dołączyć:  

a)pełnomocnictwo upoważaniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa 

pełnomocnik;  

b)pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udział w postępowaniu - dotyczy ofert składanych 

przez wykonawców biorących wspólnie o udział w postępowaniu;  

c) oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt  8.1 SIWZ.  

12.11. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty wystawione przez Wykonawcę muszą być 

podpisane przez wykonawcę albo osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy (przy czym oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelniona kopia 

muszą być dołączone do oferty). Kopia pełnomocnictwa nie może być 

uwierzytelniona przez upełnomocnionego.  

12.12. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie instalacji, w których 

będą utylizowane odpady, tj.:  

-  instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zebranych selektywnie, 

uwzględniając hierarchię sposobów postępowania z odpadami oraz najlepszą 

dostępną technikę lub technologię, zgodnie z zasadą bliskości (ustawa z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach), 














oraz podania nazw procesów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w tych 

instalacjach. 

 

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 

13.1. Termin składania ofert upływa w dniu 29.12.2020 r., do godz. 13.00. 

13.2. Oferty złożone w formie pisemnej opatrzone własnoręcznym podpisem muszą być 

dostarczone do siedziby Zamawiającego w Przemyślu przy ul. Słowackiego 104 - 

sekretariat (pok. nr 18, I piętro). 

13.2.1. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie 

zawartości bez jej uszkodzenia. Koperta powinna być oznaczona nazwą (firmą) i 

adresem wykonawcy, zaadresowana na adres: Przemyska Gospodarka Komunalna 

Sp. z o.o., ul. Słowackiego 104, 37-700 Przemyśl oraz opisana:  

 

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na „Odbiór i zagospodarowanie                                           

zużytych i przeterminowanych leków oraz odpadów niebezpiecznych                        

i obojętnych z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl”. Oznaczenie sprawy: 

NA.261.1.10.2020. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 

 

13.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 

złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o 

wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu 

zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie 

odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” 

zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po 

stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.  

13.4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z 

postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad 

jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty 

oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu 

poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na 

kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.  

13.5. Ofertę w postaci elektronicznej wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza 

do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP 

https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/ Informacje dotyczące składania ofert w postaci 

elektronicznej znajdują się w Rozdziale 8, 9 i 12 SIWZ.  

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany                      

i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

13.6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.12.2020 r., do godz. 13.30. 

13.7. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert,                   

w siedzibie zamawiającego - Sala Narad (pok.  nr 7, parter).  

13.8. Otwarcie  ofert  złożonych w postaci elektronicznej następuje  poprzez  użycie  

mechanizmu  do  odszyfrowania  ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce 

Deszyfrowanie  na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.    














13.9. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp 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. 
 

14. Opis sposobu obliczenia ceny. 

 

14.1. Opis sposobu obliczenia ceny określa formularz oferty stanowiący Załącznik nr 2            

do SIWZ.   
14.2. Cenę należy podać w PLN (w złotych polskich) do dwóch miejsc po przecinku                  

(z dokładnością do 1 grosza). Zamawiający nie dopuszcza podania w ofercie ceny w 

walucie obcej.  

14.3. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 

zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia. 

14.4. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie  

PLN.  

14.5. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby 

do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 

podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 

zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 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. 

14.6. W celu porównania złożonych ofert zamawiający na podstawie posiadanych danych 

przyjął rodzaje oraz ilości odpadów będące podstawą wyceny oferty. Jednocześnie 

Zamawiający zastrzega że podane ilości są ilościami szacunkowymi i mogą różnić się 

od faktycznych ilości zagospodarowanych odpadów.  
 

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz                        

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

15.1.Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą ceną.  

15.2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert: 

        Kryterium „Cena” w PLN:  

a) znaczenie kryterium - 100 % (100 pkt); 

b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”:  

Lc = (Cmin / C) x 100 pkt  

gdzie: 

Lc - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty 

Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną 

              C - cena w ofercie ocenianej 

 

 

 

 














16. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

16.1.Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie 

zamawiającego lub w sposób ustalony indywidualnie z wykonawcą, który w danym 

zadaniu złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert. 

16.2.W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca przed 

podpisaniem umowy składa: 

a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, 

b) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana (w formie oryginału lub 

kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę). 
 

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego  wykonania umowy. 

 

18. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 
 

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej 

przewidziane w przepisach Działu VI Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i 

skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie 

Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach przysługują Wykonawcom,                

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 Pzp. 
 

20. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

Pzp. 

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67      

ust. 1 pkt 6 Pzp polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem 

zamówienia podstawowego w zakresie odbioru i zagospodarowania zużytych i 

przeterminowanych leków oraz odpadów niebezpiecznych i obojętnych. 

Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że zamawiający będzie posiadał 

niezbędne środki finansowe. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach 

umowy podstawowej. 

 

 

 

 














21. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy. 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w zakresie i na warunkach 

określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 
 

22.   Informacje dodatkowe 

22.1. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

22.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje się przepisy Pzp oraz aktów 

wykonawczych do Pzp. 

 

23.  Informacje związane z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119                        

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przemyska Gospodarka Komunalna                     

Sp. z o.o., e-mail: pgkprzemysl@pro.onet.pl, tel. 16 678 24 84, faks 16 678 67 83; 

 inspektorem w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z 

inspektorem ochrony danych osobowych w Przemyskiej Gospodarce Komunalnej                 

Sp. z o.o., e-mail: ksiegowosc@pgk.przemysl.pl, tel.16 678 24 84 w. 23; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na  odbiór                             

i zagospodarowanie zużytych i przeterminowanych leków oraz odpadów 

niebezpiecznych i obojętnych, oznaczenie sprawy: NA.261.1.10.2020,  prowadzonym                   

w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843);   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
1
; 


1
 skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 

oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników 

mailto:pgkprzemysl@pro.onet.pl
mailto:ksiegowosc@pgk.przemysl.pl













 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
2
;   

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

24. Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść: 

 

1) Załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,  

2) Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty, 

3) Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez 

zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, wstępnie potwierdzającego, że wykonawca spełnia warunki udziału                    

w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu,  

4) Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór oświadczenia o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

Pzp, 

5) Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy. 

 
 

 

 

Treść SIWZ z załącznikami zatwierdzam 

 

Prezes Zarządu 

mgr inż. Andrzej Ziemniak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2
 prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 














 
Oznaczenie sprawy: NA.261.1.10.2020                                    Załącznik Nr 1 do SIWZ 
 

 

 

 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

1. Przedmiot zamówienia. 

 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze                               

i zagospodarowaniu zużytych i przeterminowanych leków oraz odpadów 

niebezpiecznych i obojętnych z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl, zebranych 

selektywnie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).  

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

Odbiór i zagospodarowanie zużytych i przeterminowanych leków oraz odpadów 

niebezpiecznych i obojętnych, objętych systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi: 

a) odbiór i utylizacja zużytych i przeterminowanych leków o kodzie 20 01 32,                          

w ilości około 4 Mg, 

b) odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych i obojętnych zebranych                   

w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) i ze strumienia odpadów 

komunalnych, o kodach: 15 01 10*, 15 02 02*, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*,               

20 01 19*, 20 01 25,  20 01 27*, 20 01 28, 20 01 80, 20 01 99,  w ilości około 6 Mg. 

 

2. Pochodzenie i sposób gromadzenia odpadów 

 

Miejsce wytworzenia i sposób gromadzenia zgodnie z obowiązującym Regulaminem 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl, w tym: 

1) zużyte i przeterminowane leki pochodzą ze zbierania w specjalnych pojemnikach 

ustawionych w wyznaczonych aptekach na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl oraz w 

PSZOK, 

2) pozostałe odpady, w tym niebezpieczne pochodzą ze zbiórki w PSZOK od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych i mieszanych. 

 

3. Transport odpadów: 

 

Odpady będą odbierane do utylizacji przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia, 

z magazynu Zamawiającego zlokalizowanego na bazie magazynowo-transportowej                    

w Przemyślu przy ul. Cegielnianej 2 i ważone na legalizowanej wadze zamawiającego. 

Transport odpadów niebezpiecznych stanowiących towary niebezpieczne w rozumieniu art. 2 

pkt 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych                             

(Dz. U. z 2020 r. poz. 154, z późn. zm.) musi odbywać się z zachowaniem przepisów                        

o transporcie towarów niebezpiecznych. 

 

 














4. Wymagania Zamawiającego w zakresie niezbędnych warunków zagospodarowania 

odpadów w instalacjach 

Zagospodarowanie odpadów zebranych selektywnie z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl 

odbywać się będzie przez instalacje, w tym  instalacje komunalne. Odpady zebrane i 

dostarczone w sposób selektywny powinny być w pierwszej kolejności poddane procesowi 

recyklingu i odzysku, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami oraz zasadą bliskości,                

o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

 

Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować dostarczone odpady komunalne z terenu 

Gminy Miejskiej Przemyśl w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

 

 

5.Przepisy prawa  

 

Wykonawca jest obowiązany do przestrzegania przepisów prawa obowiązujących w trakcie 

trwania umowy, a w szczególności: 

a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.  z  2020  r.  poz. 797, z późn. zm.), 

b) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.                

z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.),  
 
i opublikowanych na ich podstawie aktów prawnych. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 














Oznaczenie sprawy: NA.261.1.10.2020    Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

FORMULARZ OFERTY  

 

                                                         Do: Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. 

                                                                ul. Słowackiego 104, 37-700 Przemyśl 

 

 

Nazwa Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 

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

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

w przypadku oferty wspólnej należy podać poniżej dane dotyczące pełnomocnika  

wykonawcy: 

Adres ………………………………………………………………………………… 

nr NIP ................................................... 

nr REGON ................................................... 

nr telefonu  ...................................................  

e-mail  ................................................... 

     Adres skrzynki ePUAP ……………………………  

     adres e-mail*  ……………………………….. 

         na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję 

 

 

1. Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego                    

w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie zużytych                         

i przeterminowanych leków oraz odpadów niebezpiecznych i obojętnych                              

z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za 

cenę*: 
 

 

 

 

Rodzaj odpadów 

Cena 

netto 

za 1 Mg 

Przewidy-

wana ilość 

odpadów 

Mg 

Wartość 

netto 

VAT Wartość 

brutto 

Zużyte                               

i przeterminowane leki 

o kodzie 20 01 32,  

objęte systemem 

gospodarowania 

odpadami komunalnymi 

 4    














Odpady niebezpieczne i 

obojętne zebrane w 

(PSZOK) i ze strumienia 

odpadów komunalnych, o 

kodach: 15 01 10*,                          

15 02 02*, 20 01 10,             

20 01 11, 20 01 13*,            

20 01 19*, 20 01 25,         

20 01 27*, 20 01 28,            

20 01 80, 20 01 99, 

objęte systemem 

gospodarowania 

odpadami komunalnymi 

 6    

                                                                       Razem     

 

Czy wybór oferty będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego po stronie 

Zamawiającego  TAK/NIE (niepotrzebne skreślić). 

Jeżeli Wykonawca wskaże TAK (powstanie obowiązek podatkowy u Zamawiającego) 

Wykonawca wskazuje rodzaj towaru/usługi, której ten obowiązek dotyczy 

……………………………. (nazwa towaru/usługi). 

Cena netto (bez VAT) ……………. (Uwaga! Dotyczy tylko dostaw/usług dla których 

obowiązek podatkowy przechodzi na Zamawiającego). 

Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku  

od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku. Brak wymaganych skreśleń w oświadczeniu 

wyżej oznacza, że złożona oferta nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego. 

 

2. Wskazujemy instalacje, do których przekazywane będą odpady do zagospodarowania 

objęte przedmiotem zamówienia: 

 
Rodzaj przekazywanych 

odpadów 

 

Nazwa i adres instalacji 
Nazwa procesu odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów 

Zużyte                               

i przeterminowane leki 

 
  

Odpady niebezpieczne                         

i obojętne                

 

3. Zobowiązujemy się do wykonywania zamówienia w okresie: od daty zawarcia umowy 

(nie wcześniej niż od dnia 01.01.2021 r.) do dnia 31.12.2021 r. 

4. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie należne nam elementy wynagrodzenia wynikające                   

z tytułu przygotowania, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia. 














5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania 

oferty. 

6. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

7. Oświadczamy, że zawarty odpowiednio w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru 

naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  

8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO
3
 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu*. 

*)w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 

ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunąć treść 

oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

9. Oświadczamy, iż zamierzamy zlecić podwykonawcy następujące części zamówienia 

(wypełnić tylko w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców)  

a) część ………………………………… nazwa podwykonawcy ……………….. 

b) część ………………………………… nazwa podwykonawcy ……………….. 

10. Oferta: 

 nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  

 zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów                     

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

       Uzasadnienie (należy wykazać, ze zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę  

przedsiębiorstwa) złożyć na osobnym podpisanym dokumencie. 
(Zaznaczyć właściwe. Brak zaznaczenia będzie oznaczał iż Wykonawca nie dołącza do OFERTY informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.) 

 

11. Składamy ofertę na _________ stronach. 

       12. Dokumenty, które Zamawiający może uzyskać na zasadach określonych w art. 26 ust. 6 

Pzp dostępne są (rodzaj dokumentu i miejsce skąd zamawiający może je pobrać): 
        ………………………………………………………………………………………………………………… 
         ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………… dnia ……………………  

 

   …………………………………………………….. 

                                                                                                 (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 


3rozporządzenie 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). 














Oznaczenie sprawy: NA.261.1.10.2020            Załącznik nr 3 do SIWZ 

Wykonawca: 

………………………………

……………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres) 

 

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

i braku podstaw wykluczenia składane na podstawie  

art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  

„Odbiór i zagospodarowanie zużytych i przeterminowanych leków oraz odpadów 

niebezpiecznych i obojętnych z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl” 

 

Ja, niżej podpisany oświadczam, co następuje: 

1. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU                            

W POSTĘPOWANIU. 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w niniejszym postępowaniu  o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

 

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

                                                   ………………………………………… 

                     (podpis) 

 

2. OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA                                       

Z POSTĘPOWANIA WYKONAWCY. 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

ust. 1 pkt 12–22  Pzp. 

 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

ust. 5 pkt 1. 

 

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

                                                   ………………………………………… 

                     (podpis) 














3. WYKAZANIE, ŻE PODJĘTE PRZEZ WYKONAWCĘ ŚRODKI SĄ 

WYSTARCZAJĄCE DO WYKAZANIA JEGO RZETELNOŚCI                              

W SYTUACJI, GDY WYKONAWCA PODLEGA WYKLUCZENIU NA 

PODSTAWIE UST. 1 PKT 13 I 14 ORAZ 16-20 LUB UST. 5 PZP. 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z 

postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie 

podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1                      pkt 13–

14,  16–20 lub art. 24 ust. 5 Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp podjąłem następujące środki 

naprawcze: 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

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

                                                   ………………………………………… 

                     (podpis) 

 

4. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI. 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są 

aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 

konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

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

                                                   ………………………………………… 

 

 

 

                     (podpis) 

 

 














Oznaczenie sprawy: NA.261.1.10.2020 Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

Wykonawca: 

………………………………

……………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

 

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję: 

 

 nie należy do grupy kapitałowej
*
 

 

 

 należy do grupy kapitałowej i w załączeniu przedkłada listę podmiotów należących do 

tej samej grupy kapitałowej oraz przedstawia dowody, że powiązania z innym 

podmiotem (wykonawcą) nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia*,  

 

 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (z wykonawcami, 

którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu) 

 
*
 Niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

………………… dnia ……………………  

 

 

   …………………………………………………….. 

                                                                                                              (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 














Oznaczenie sprawy: NA.261.1.10.2020 Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

UMOWA wzór 

zawarta w dniu ................, pomiędzy: 

 

Przemyską Gospodarką Komunalną Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu przy                              

ul.  Słowackiego 104, 37-700 Przemyśl, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru  Sądowego pod nr 0000113913, NIP 795-00-09-315, REGON 650038730, Kapitał 

zakładowy 602 400,00 zł opłacony w całości, Nr BDO 000016545,  

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

reprezentowaną przez: 

………………………………………………………... 

a 

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

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

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………... 

łącznie dalej zwanych „Stronami” lub z osobna „Stroną”, 

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego (ozn. spr. NA.261.1.10.2020), na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia               

2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.),  

o następującej treści:  

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu zużytych i 

przeterminowanych leków oraz odpadów niebezpiecznych i obojętnych, objętych 

systemem gospodarowania odpadami komunalnymi:       

a) odbiór i utylizacja zużytych i przeterminowanych leków o kodzie 20 01 32,                          

w ilości około 4 Mg, 

b) odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych i obojętnych zebranych                   

w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) i ze strumienia odpadów 

komunalnych, o kodach: 15 01 10*, 15 02 02*, 20 01 10,  20 01 11, 20 01 13*,                    

20 01 19*, 20 01 25,  20 01 27*, 20 01 28, 20 01 80, 20 01 99,  w ilości około 6 Mg, 

na warunkach określonych w niniejszej umowie, w instalacjach wskazanych przez 

Wykonawcę w złożonej ofercie, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym 

załącznik nr 1 do umowy. 

2. Zamawiający jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.  U.  z  2020  r. poz. 1439,                     

z późn. zm.) oraz posiada wszystkie inne uprawnienia do gospodarowania odpadami.  

3. Wykonawca/podwykonawca posiada stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności               

w zakresie zagospodarowania odpadów określonych niniejszą umową, a w szczególności 

posiada zezwolenie na zbieranie odpadów na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.   

o odpadach (Dz. U.  z  2020  r.  poz. 797, z późn. zm.). 

4. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć na żądanie Zamawiającego kopie aktualnych 














zezwoleń, o których mowa w ust. 3 w terminie do 7 dni od daty otrzymania wezwania. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do należytego świadczenia usług stanowiących przedmiot 

umowy, w granicach określonych przepisami prawa. 

6. Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do ścisłego współdziałania w zakresie 

niezbędnym dla prawidłowej realizacji umowy. 

 

§ 2 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy w okresie od dnia zawarcia 

umowy (nie wcześniej niż od dnia 01.01.2021 r.) do dnia 31.12.2021 roku. 

 

§ 3 

1. Odpady w postaci zużytych i przeterminowanych leków oraz odpady niebezpieczne                   

i obojętne będą odbierane do utylizacji przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym przez 

strony, z magazynu Zamawiającego zlokalizowanego na bazie magazynowo- 

transportowej w Przemyślu przy ul. Cegielnianej 2 i ważone na legalizowanej wadze 

Zamawiającego. 

2. Karty przekazania odpadów będą wystawiane przez Zamawiającego w systemie BDO na 

podstawie kwitów wagowych z zalegalizowanej wagi. 

 

§ 4 

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących usług/czynności/prac 

stanowiących część przedmiotu umowy: ………………………………………………….. 

2. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy nie wyłącza 

obowiązku spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów określonych 

postanowieniami umowy.  

3. Wykonawca uprawniony jest do powierzenia wykonania części przedmiotu umowy 

nowemu podwykonawcy, zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy za uprzednim 

poinformowaniem o tym fakcie Zamawiającego, dokonanym co najmniej na 3 dni przed 

dokonaniem zmiany podwykonawcy. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dochowanie przez podwykonawców warunków 

umowy oraz odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne.  

 

§ 5 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody na osobie 

lub mieniu powstałe w wyniku niewykonywania bądź nienależytego wykonywania 

zobowiązań wynikających z umowy. Wykonawca ponosi też odpowiedzialność za inne 

działania lub zaniechania pracowników świadczących usługi i osób trzecich, którymi 

będzie posługiwał się w celu wykonania umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres obowiązywania umowy 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, z sumą 

gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 10 000,00 zł. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na każde żądanie Zamawiającego dowód 

zawarcia umowy ubezpieczenia, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania 

wezwania. 

4. Jeżeli okres ubezpieczenia będzie krótszy niż okres trwania umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłużenia ubezpieczenia i przedłożenia Zamawiającemu 

dokumentów zgodnie z  ust. 3, w terminie 3 dni roboczych od dnia ich uzyskania. 

 

 














§ 6 

1. Koordynatorem/ami realizacji umowy ze strony Zamawiającego jest/są: 

………………………………… 

tel. …………………………….. 

e-mail: ………………………… 

2. Koordynatorem/ami realizacji umowy ze strony Wykonawcy jest/są: 

………………………………… 

tel. …………………………….. 

e-mail: ………………………… 

3. Koordynatorzy, o których mowa w ust. 1 i 2 lub inne osoby działające na podstawie 

stosownych upoważnień zostają powołani celem ustalenia wszelkich szczegółów 

związanych z realizacją umowy. Ustalenia koordynatorów odbywać się będą w formie 

pisemnej przesłanej faksem lub drogą elektroniczną (e-mail).   

4. Zmiana koordynatorów, o których mowa w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany treści umowy.  

 

§ 7 

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy                            

w wysokości: 

       …………….. zł brutto, w tym podatek VAT (stawka 8 %), 

       ……………. zł netto  
2. Dopuszcza się zmiany ilości zagospodarowywanych odpadów pomiędzy poszczególnymi 

rodzajami odpadów w ramach łącznej wartości umowy, bez konieczności sporządzania 

aneksu do umowy. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu umowy. 

4. Rozliczenie i płatność za wykonane usługi następować będzie w okresach miesięcznych 

na podstawie rzeczywistej ilości zagospodarowanych odpadów, na podstawie zestawienia 

kwitów wagowych odrębnie dla każdego kodu odpadów, w oparciu o ceny jednostkowe 

określone w ofercie. Zagospodarowanie mniejszej ilości odpadów niż podanej w ofercie 

nie będzie stanowiło podstawy do roszczenia wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia,                    

z zastrzeżeniem ust. 2. 

5. Zapłata należności będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę na fakturze VAT z terminem płatności 30 dni od daty wystawienia faktury. 

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. W przypadku zwłoki w zapłacie należności, Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za 

każdy dzień zwłoki. 

7. Zwłoka w zapłacie należności za wykonane usługi nie upoważnia Wykonawcy do 

wstrzymania się od wykonywania przedmiotu umowy, chyba że zwłoka w zapłacie 

należności przekracza 30 dni. 

8. W przypadku realizacji usług objętych umową przy udziale podwykonawców, 

Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania wymaganych zobowiązań z tytułu 

realizowanego przez podwykonawcę powierzonego mu zakresu usług. 

9. Jeżeli Zamawiający zostanie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz 

podwykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone odpowiednio                    

o kwotę należną podwykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 10. 

10. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za usługi objęte niniejszą umową może zostać 

wstrzymana do czasu wyjaśnienia powstałych zobowiązań Wykonawcy wobec 

podwykonawców. 

 

 














§ 8 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej: 

1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy - w wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w   

§ 7 ust. 1 umowy; 

2) za nieterminową realizację przedmiotu zamówienia, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 200,00 zł, za każdy dzień opóźnienia; 

3) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodu zawarcia umowy 

ubezpieczenia, zezwoleń - w wysokości 500 zł za każdy przypadek. 

2. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne ze swoich zobowiązań wobec 

Wykonawcy, na co przez podpisanie umowy wyraża zgodę Wykonawca. 

3. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne ze swoich zobowiązań wobec 

Wykonawcy, na co przez podpisanie umowy wyraża zgodę Wykonawca. 

4. W przypadku, gdy potrącenie kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy nie będzie 

możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni 

roboczych od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

 

§ 9 

1. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej umowy, w szczególności                         

w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tj.: 

1) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub 

wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych 

właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu 

dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, 

2) w wyniku siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, 

zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się 

uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia 

Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia 

siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu 

ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań 

umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej; 

3) w przypadku zmiany zakresu prac, które wykonawca powierzył podwykonawcom                 

lub zmiany podwykonawcy, 

4) w przypadku wprowadzenia do realizacji części zamówienia podwykonawcy, za zgodą 

Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców, 

5) gdy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, we wskazanej przez Wykonawcę 

instalacji odpady nie będą mogły być w całości lub w części zagospodarowane. 

Zmiana instalacji następuje na wniosek Wykonawcy i wymaga zgody Zamawiającego, 

6) w przypadku wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu 

usług nie jest możliwe lub konieczne do wykonania, a w szczególności zmiany ilości 

przewidywanych do zagospodarowania odpadów określonych w opisie przedmiotu 

zamówienia w stosunku do rzeczywistej ilości wytworzonych odpadów, 

7) na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdy łączna wartość zmian 

jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia 

określonej pierwotnie w umowie, 














8) w zakresie zmiany wynagrodzenia brutto wskutek ustawowej zmiany procentowej 

stawki podatku VAT. 

2. Rozliczenie usług wykonanych wskutek zmian dokonanych zgodnie z ust. 1 pkt 6 i 7 

nastąpi według cen jednostkowych określonych w  złożonej ofercie.  

 

§ 10 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku: 

1) stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonywaniu usług, 

2) gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji umowy przy użyciu wskazanej instalacji, 

lub Wykonawca utraci którekolwiek z uprawnień umożliwiających wykonanie umowy 

zgodnie z przepisami prawa, 

3) w przypadku braku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej przez wykonawcę działalności gospodarczej lub zmniejszenia wielkości 

sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, o której mowa w § 5 umowy;  

4)  w przypadku trzykrotnego naliczenia przez zamawiającego kar umownych zgodnie             

z § 8 umowy. 

2. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 może nastąpić w terminie                   

30 dni od daty powzięcia informacji przez Zamawiającego o okolicznościach 

stanowiących przyczynę odstąpienia. Wykonawca do dnia odstąpienia od umowy może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

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

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

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy (lub jej części) w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca 

może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 11 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  

2. W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec 

Zamawiającego związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy 

przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do sporu lub 

wstąpić w miejsce Zamawiającego w takim sporze, chyba że roszczenia uznane zostały 

za bezzasadne prawomocnym orzeczeniem sądu. 

3. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych                     

w związku z wykonaniem umowy, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, 

zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Zmiana lub odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egz. dla 

każdej ze Stron. 

6. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 

1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 

       2) formularz oferty. 

 

ZAMAWIAJĄCY             WYKONAWCA 


