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i obiektów kanalizacyjnych, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Środowiska                       
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1 Nazwa i adres Zamawiającego 
  
 Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne 
 „Legionowo Sp. z o.o. 
 ul. T. Kościuszki 16A 
 05-120 Legionowo 
 
2. Tryb udzielenia Zamówienia 
 Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 443 000 EURO. 
Podstawa prawna: 
§ 1 i § 14 ust. 1 Regulaminu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego 
„Legionowo” Sp. z o.o. w sprawie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty 
budowlane, będącego Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2018 Prezesa 
Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia               
24 maja 2018 roku. 

3. Opis przedmiotu zamówienia 
3.1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest gospodarowanie 

odpadami o kodach 19 08 01 – skratki, 19 08 02 – zawartość piaskowników oraz 
19 08 99 – inne odpady pochodzące z czyszczenia sieci i obiektów 
kanalizacyjnych, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Środowiska                       
z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 
1923) powstających w wyniku prowadzonej działalności przez Przedsiębiorstwo 
Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. 

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do Specyfikacji 
 Istotnych Warunków Zamówienia „Opis przedmiotu zamówienia”. 
3.3. Całość przedmiotu zamówienia obejmuje transport i odzysk lub unieszkodliwianie 
 oraz ewentualne zbieranie odpadów w  ilości określonej w załączniku nr 1 do 
 niniejszej specyfikacji. 
4. Informacje dotyczące Podwykonawców. 
 Zamawiający nie dopuszcza udziału Podwykonawców. 
5. Informacje o dopuszczeniu składania ofert częściowych 
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
6. Oferta wariantowa 
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
7. Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku -                   
(12 miesięcy). 

8. Wizja lokalna 
8.1. Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia wizji lokalnej po uprzednim 
 pisemnym zgłoszeniu do Zamawiającego chęci odbycia wizji. Termin odbycia wizji 
 zostanie ustalony przez Zamawiającego po otrzymaniu w/w zgłoszenia. 
8.2. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 
9. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
 spełnienia tych warunków.  
9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywanej działalności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  
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3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, 

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia, 
5) posiadają ważną decyzję właściwego organu zezwalającą na prowadzenie 

działalności w zakresie transportu przedmiotowych odpadów o kodach 19 08 01 – 
skratki, 19 08 02 – zawartość piaskowników oraz 19 08 99 – innych odpadów 
pochodzących z czyszczenia sieci i obiektów kanalizacyjnych z zastrzeżeniem art. 
32 ust.1 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
701 z późn. zm.). 

6) posiadają ważną decyzję właściwego organu zezwalającą na prowadzenie 
działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia przedmiotowych odpadów 
o kodach   19 08 01 – skratki, 19 08 02 – zawartość piaskowników oraz 19 08 99 – 
innych odpadów pochodzących z czyszczenia sieci i obiektów kanalizacyjnych,              
w zakresie który skutkuje nabyciem praw posiadacza odpadów przez Wykonawcę, 

7) posiadają ważną decyzję właściwego organu zezwalającą na prowadzenie 
działalności w zakresie zbierania przedmiotowych odpadów o kodach 19 08 01 – 
skratki, 19 08 02 – zawartość piaskowników oraz 19 08 99 – inne odpady 
pochodzące z czyszczenia sieci i obiektów kanalizacyjnych, jeżeli Wykonawca 
przewiduje również zbieranie odpadów. 

9.2. Ocena spełnienia  warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie 
 dokumentów, o których mowa w pkt 10 Specyfikacji Istotnych Warunków 
 Zamówienia. Ocena spełnienia warunków  zostanie dokonana według formuły 
 „spełnia – nie spełnia”. 
9.3. Niespełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem  Wykonawcy 

 z postępowania. 
9.4. Zgodnie z zapisem § 22 ust. 4 Regulaminu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-

 Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. w sprawie udzielania zamówień na 
 dostawy, usługi i roboty budowlane Zamawiający może wezwać Wykonawców, 
 którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, których żądał 
 Zamawiający, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do uzupełnienia w 
 wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy ulega 
 odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia lub 
 dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w 
 postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty 
 budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w 
 którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
 postępowaniu albo terminu składania ofert. 

10.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
 potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz pozostałych 
 dokumentów składających się na ofertę: 

10.1. parafowany projekt umowy – załącznik nr 2 do SIWZ 
10.2. wypełniony i podpisany formularz oferty – załącznik nr 3 do SIWZ, 
10.3. wypełniony i podpisany formularz cenowy – załącznik nr 4 do SIWZ, 
10.4. oświadczenie dotyczące podatnika VAT – załącznik Nr 6 do SIWZ 
10.5. oświadczenie Wykonawcy, z którego będzie wynikało, czy przy realizacji 
 przedmiotu zamówienia przewiduje zbieranie odpadów, 
10.6 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 5 do 
 SIWZ, 



 5 

10.7 aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie 
 do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 
 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
 W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, 
 właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdego Wykonawcę,  
10.8.  ważnej decyzji właściwego organu zezwalającej na prowadzenie działalności                        

w zakresie transportu przedmiotowych odpadów o kodach 19 08 01 – skratki,              
19 08 02 – zawartość piaskowników oraz 19 08 99 – innych odpadów pochodzących            
z czyszczenia sieci i obiektów kanalizacyjnych, z zastrzeżeniem art. 32 ust. 1 Ustawy                          
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.), 

10.9 ważnej decyzji właściwego organu zezwalającej na prowadzenie działalności                
w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania  przedmiotowych odpadów o kodach                  
19 08 01 – skratki, 19 08 02 – zawartość piasku oraz 19 08 99 – inne odpady 
pochodzące z czyszczenia sieci i obiektów kanalizacyjnych, w zakresie który skutkuje 
nabyciem praw posiadacza odpadów przez Wykonawcę, 

10.10 ważnej decyzji właściwego organu zezwalającej na prowadzenie działalności                      
w zakresie zbierania przedmiotowych odpadów o kodach 19 08 01 – skratki,           
 19 08  02 – zawartość piaskowników oraz 19 08 99 – innych odpadów pochodzących 
z czyszczenia sieci i obiektów kanalizacyjnych, jeżeli z oświadczenia, o którym mowa 
w pkt 10.5 wynika, że Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje 
również zbieranie odpadów. 
UWAGA. 
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, 
dokumenty, o których mowa w pkt 10.8, 10.9, 10.10 Wykonawcy mogą złożyć 
wspólnie, przy czym co najmniej jeden z Wykonawców musi posiadać ważną decyzję 
właściwego organu zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie 
gospodarowania odpadami wraz z uprawnieniami posiadacza odpadów.  

10.11. Wszelkie dodatkowe dokumenty i załączniki dołączone do oferty, a nie wymagane 
przez Zamawiającego nie będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu i ocenie ofert. 

10.12. Wykonawcom przysługuje prawo oznaczenia klauzulą „POUFNE” elementów 
oferty, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które nie mogą być ujawnione 
innym Wykonawcom w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010). 

11.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
 przekazywanie oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do 
 porozumiewania się z Wykonawcami. 

 Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: 
 Michał Zdziech – (w zakresie merytorycznym) tel. (22) 774-10-62 w. 24.   
 Władysława Olender  - (w zakresie proceduralnym) tel. (22) 774-10-62 w.29. 
11.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy 

 pisemnej. 
11.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

 zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze Stron na żądanie drugiej 
 niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

11.3. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym Strony postępowania 
 otrzymały informację za pomocą telefaksu. 

11.4. Zamawiający przyjmuje wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
 informacje w dni robocze w godz. od 800 -1400 

11.5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
 Istotnych Warunków Zamówienia, kierując swoje zapytanie faksem, na piśmie pod 
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 adres Zamawiającego. Zamawiający niezwłocznie udzieli  wyjaśnień, chyba że prośba 
 o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynie do 
 Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. 

11.6. Zamawiający przekaże treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, 
 którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na pisemny 
 wniosek, bez ujawnienia źródła zapytania oraz na stronie internetowej na której 
 udostępniono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 

11.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 
 składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 Dokonaną zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający 
 przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację 
 Istotnych Warunków Zamówienia na pisemny wniosek a także zamieści na stronie 
 internetowej, na której zamieścił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 

11.8. Adres strony internetowej:  www.pwklegionowo.com 
11.9  Nr faksu (22) 774-24-46.  
12.  Wymagania dotyczące wniesienia wadium 
12.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium  
13. Termin związania ofertą 
13.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do 18.12.2019 roku. 
13.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
 ofert.  
14. Opis sposobu przygotowania ofert 
14.1. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na  „FORMULARZU 
 OFERTY” stanowiącym załącznik do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
 Zamówienia. 
14.2.  Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt 10 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
14.3. Wszystkie załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji Istotnych  Warunków  

 Zamówienia winny być sporządzone ściśle  wg postanowień Specyfikacji Istotnych 
           Warunków Zamówienia.  
14.4. PODPISY 

Osoby /osoba reprezentująca/ reprezentujące osobę prawną lub fizyczną wskazane w 
dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające 
pełnomocnictwo podpisują: 
- wszystkie dokumenty składające się na ofertę, 
- miejsca, w których zostały naniesione zmiany. 
FORMA DOKUMENTÓW 
- Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii. 
- Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA 

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. 

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej 
prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny 
sposób. 

PEŁNOMOCNICTWO 
- W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być 

załączone pełnomocnictwo określające zakres i czas na jaki zostało ono udzielone. 
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- W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa, dokument ten dla swej 
ważności wymaga potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” przez osoby 
upoważnione do podpisania oferty. 

- W przypadku odwołania pełnomocnictwa Wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 

14.5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w 
konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku ich oferta musi spełniać 
następujące wymagania: 
a) Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) muszą 

ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo pełnomocnika do ich reprezentowania w 
postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia 
publicznego. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane 
przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze 
Wspólników. 

b) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie             
z pełnomocnikiem (liderem), 

c) Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na 
„Wykonawcę” w miejscu np. „Pieczęć firmy, adres” należy wpisać dane 
dotyczące konsorcjum, spółki cywilnej, a nie pełnomocnika konsorcjum, 
spółki cywilnej. 

d) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała 
wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 

e) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
zostanie wybrana za najkorzystniejszą, Wykonawcy tworzący konsorcjum, 
spółkę cywilną zobowiązani będą najpóźniej przed zawarciem umowy na 
wykonanie zamówienia, do przedłożenia łączącej ich umowy. 

f) Umowa, o której  mowa wyżej winna określać strony umowy, cel działania, 
okres ważności umowy, sposób ich współdziałania, zakres prac 
przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, sposób 
odpowiedzialności (wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców). 

g) Umowa konsorcyjna, o której mowa wyżej musi być zawarta na czas trwania 
umowy.   

14.6. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę. 
14.7. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
14.8. Oferta winna być napisana w języku polskim na piśmie, w formie zapewniającej 

czytelność jej treści. Wszystkie tłumaczenia pism i dokumentów sporządzonych w 
językach obcych winny być dokonywane przez tłumacza przysięgłego. Oferty 
nieczytelne nie będą rozpatrywane. 

14.9. Wszystkie zapisane strony dokumentów składających się na ofertę powinny być 
podpisane i ponumerowane. 

14.10. Kartki oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację. 
14.11 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący 

zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu 
otwarcia ofert. 
Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: 
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. 05-120 
Legionowo,  ul. Kościuszki 16A oraz powinna być następująco oznakowana: Oferta  
na gospodarowanie odpadami o kodach 19 08 01 – skratki, 19 08 02 – zawartość 
piaskowników oraz 19 08 99 – inne odpady pochodzące z czyszczenia sieci                         
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i obiektów kanalizacyjnych, powstających w wyniku prowadzonej działalności 
przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. 
Nr sprawy TW/19/2019 
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 18.11.2019 r. godz. 1030 

Zaleca się, aby opakowanie było opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem (ulica, 
numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) Wykonawcy składającego 
ofertę. 

14.12 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 
złożoną ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. 

14.13. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane                       
i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Opakowanie, w którym jest 
przekazywana zmieniona oferta musi być opatrzona dodatkowo napisem: „ZMIANA”. 

14.14 Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten 
sam sposób co oferta. Opakowanie, w którym przekazywane jest powiadomienie musi 
być opatrzone dodatkowo napisem „WYCOFANIE”. 

14.15. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie zażalenia. 

15. Miejsce i termin składania ofert 
15.1. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Przedsiębiorstwa Wodociągowo-
 Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 16A, 05-120  Legionowo.  
15.2. Termin składania ofert upływa  dnia 18.11.2019 r. do godz. 1000 

16. Otwarcie i ocena ofert  
16.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.11.2019 r. o godz. 1030 

16.2. Otwarcie ofert jest jawne. 
16.3. Informacje z otwarcia ofert Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcy, który 
 nie był obecny na otwarciu ofert na jego pisemny wniosek.  
16.4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także
 ceny ofertowe. Podane zostaną także informacje dotyczące terminu realizacji, 
 zamówienia, jeżeli ich podanie było wymagane w ofercie. 
16.5. Dalsze prace komisji odbędą się bez udziału Wykonawców.  
16.6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców  

 wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
16.7. Zamawiający poprawi w tekście ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 

 rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich 
 Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

16.8. Zamawiający przyjmie że: 
a) prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób obliczenia, 
b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej 

słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie. 
16.9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a) jest niezgodna z regulaminem, 
b) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów                    

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu                   

o udzielenie zamówienia, 
f) Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgodził się 

na poprawienie omyłki rachunkowej, o której mowa w pkt 16.7.  
g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
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17.  Opis sposobu obliczenia ceny 
17.1. Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione na 

 druku  „Formularz cenowy”. 
17.2. Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów. 
17.3. Cena musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny i zawierać wszystkie koszty 

 niezbędne do wykonania zamówienia, w tym między innymi: 
a) koszt załadunku napełnionych odpadami kontenerów (pojemników), 
b) koszt transportu i rozładunku do miejsca zagospodarowania odpadu, 
c) koszt zagospodarowania odpadu, 
d) ewentualne opłaty za korzystanie ze środowiska, 
e) podatki w tym podatek VAT, ubezpieczenia i inne opłaty nie wymienione, a które 

mogą wystąpić przy realizacji umowy, 
f) narzuty, ewentualne upusty oraz inne składniki cenotwórcze. 

17.4. Obliczoną cenę należy wpisać do formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 3 
 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
17.5. Cena powinna być określona w złotych polskich liczbowo i słownie. W przypadku 
 rozbieżności przyjmuje się cenę wyrażoną słownie. 
17.6. Cena ofertowa brutto będzie podstawą przy rozpatrywania cenowego kryterium 

 oferty. 
17.7. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową. 
17.8. Wszystkie wartości muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po 

 przecinku. 
17.9. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług  

 niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spowoduje 
 odrzucenie oferty. 

17.10. Ewentualne uwagi Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu zgodnie z pkt 
 11.5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 
 wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert  
18.1. Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę niżej wymienione kryteria:  

Cena -  100% 
Oferta najtańsza spośród nieodrzuconych ofert otrzyma 100 pkt. 
Pozostałe proporcjonalnie mniej wg formuły: 
C = Cn/Cb x 100 pkt x 100% 
Cn – cena oferty minimalnej brutto spośród ofert nieodrzuconych 
Cb – cena oferty badanej brutto spośród ofert nieodrzuconych 
100 pkt - wskaźnik stały 
100%   - procentowe znaczenie ceny. 

18.2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych. 
19. Powody wykluczenia Wykonawcy. 
19.1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się:   

a) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania 
wyrządzili szkodę, niewykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 
a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia 
postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, 

b) Wykonawców, w stosunku  do których otwarto likwidację lub których 
upadłość ogłoszono, 



 10 

c) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, z wyjątkiem przypadków gdy 
uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu, 

d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego, 

f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których 
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

h) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione  w związku                                 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się                           
o zamówienie, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 
roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary, 
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j) Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu,                 
o których mowa w § 15 ust. 3 Regulaminu PW-K „Legionowo” Sp. z o.o. w 
sprawie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, 

k) Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych 
warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem § 22 ust. 4 
Regulaminu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” 
Sp. z o.o. w sprawie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty 
budowlane oraz nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, w tym 
również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na 
przedłużenie okresu związania ofertą. 

19.2. Wszczęcie postępowania o popełnieniu przestępstw, o których mowa w pkt 19.1. 
litera „d”, „e”, „f”, „g”, „h”, „i” może stanowić podstawę wykluczenia z postępowania 
o udzielenia zamówienia. 

19.3. Oferta Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania nie jest rozpatrywana. 
19.4. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadamia niezwłocznie 

wykluczonego Wykonawcę. 
20. Unieważnienie postępowania 
20.1 Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć, 

d) w innych uzasadnionych przypadkach. 
20.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi  
 Wykonawców biorących udział w postępowaniu. 
21. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
 w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
21.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada 

 zasadom określonym w Regulaminie i spełnia wymagania określone w Specyfikacji 
 Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą 
 wyłącznie na podstawie kryterium oceny ofert przyjętym w niniejszym postępowaniu. 

21.2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi na piśmie 
 niezwłocznie   wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie 
 zamówienia, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz jej 
 cenę.  

21.3. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania 
 umowy. 

  Zamawiający niezwłocznie ogłosi wyniki przetargu na stronie internetowej oraz  w 
 miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy   
 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
 umowy. 
23. Umowa 
23.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 
 krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 
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23.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
 upływem terminu, o którym mowa w pkt 23.1. jeżeli w postępowaniu o udzielenie 
 zamówienia została złożona tylko jedna oferta. 
23.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy 
 w sprawie zamówienia, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród 
 pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.  
23.4. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie z zaakceptowanym  projektem 
 umowy, załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
24. Pouczenie o środkach  ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku 
 postępowania o udzielenie zamówienia 
24.1. Wykonawcom przysługuje możliwość wniesienia do Prezesa Przedsiębiorstwa 

Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. zażalenia na czynność 
Zamawiającego w zakresie dotyczącym wyboru oferty. 

24.2. Wykonawca ma prawo złożyć zażalenie w terminie 3 dni roboczych od daty 
doręczenia ogłoszenia o wyborze oferty 

24.3. W zażaleniu Wykonawca podnosi okoliczności faktyczne i prawne, które mogły mieć 
istotne znaczenie dla wyboru oferty. 

24.4. Zamawiający rozpatrzy zażalenie w terminie 7 dni roboczych od dnia jego doręczenia. 
24.5. Zamawiający zażalenie oddali, jeżeli nie znajdzie podstaw do jego uwzględnienia lub 

odrzuci, jeśli zostanie wniesione po terminie. 
24.6. W przypadku jeśli Zamawiający uwzględni zażalenie, będzie to jednoznaczne                       

z unieważnieniem przetargu albo powtórzeniem czynności oceny ofert. 
25. Postanowienia końcowe 
 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
 zamówienia ma zastosowanie Regulamin Przedsiębiorstwa Wodociągowo-
 Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp.  z o.o.  w sprawie udzielania zamówień na 
 dostawy usługi i roboty budowlane i przepisy Kodeksu cywilnego. 
 
 
W załączeniu 

1. opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1, 
2. projekt umowy – załącznik nr 2, 
3. formularz oferty – załącznik nr 3, 
4. formularz cenowy – załącznik nr 4, 
5. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 5, 
6. oświadczenie dotyczące podatnika VAT – załącznik nr 6. 
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Nr Sprawy TW/19/2019      Załącznik nr 1  
         do Specyfikacji Istotnych 
         Warunków Zamówienia
      

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Gospodarowanie odpadami o kodach 19 08 01 – skratki, 19 08 02 – zawartość 
piaskowników oraz 19 0899 – inne odpady pochodzące z czyszczenia sieci  i obiektów 
kanalizacyjnych, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z  9 grudnia 2014 
r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 poz. 1923) powstających w wyniku 
prowadzonej działalności przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne 
„Legionowo” Sp. z o.o. 
.   

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zbieraniu, transporcie 
i odzysku lub unieszkodliwianiu odpadów w postaci piasku, skratek oraz innych 
odpadów pochodzących z czyszczenia sieci i obiektów kanalizacyjnych z Obiektów 
Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo”  Sp. z o.o.  

2. Szczegółowe uwarunkowania dotyczące odbioru odpadów zgodnie z lokalizacją 
podaną poniżej: 

 

 

L.p 

 

 

Obiekt 

 

 

Adres 

 

Typ 
pojemnika 

 

Ilość 
pojemników 

na obiekcie 

 

Niezbędna 
częstotliwość 
odbioru 
pojemników 

 

Ilość 
odbieranych 
pojemników                 
w okresie 12 
miesięcy 

1 Przepompownia 
ścieków 

„SUWALNA” 

(odbiór skratek) 

 

ul. Suwalna 

 

KP-7 

 

1 szt. 

 

raz na 2 miesiące 

 

6 szt. 

pojemników 

2 Punkt Zlewny 

(odbiór skratek) 

 

ul. Sikorskiego 8 

 

SM 1100 

 

5 szt. 

 

8 pojemników na 
miesiąc 

 

96 szt. 

pojemników 

3 Punkt Zlewny 

(odbiór zawartości  
piaskowników) 

 

ul. Sikorskiego 8 

 

KP-7 

 

1 szt. 

 

2 razy na miesiąc 

 

24 szt. 
pojemników 

4 Punkt Zlewny 

(odbiór odpadów z 
czyszczenia sieci                 
i obiektów 
kanalizacyjnych) 

 

ul. Sikorskiego 8  

 

KP-7 

 

1 szt. 

 

3 razy na miesiąc 

 

36 szt. 

pojemników 

5. Przepompownia 
ścieków 

„KOLEJOWA” 

(odbiór skratek) 

 

ul. Kolejowa 

 

SM 1100 

 

2 szt. 

 

raz na 4 miesiące 

 

6 szt. 

pojemników 

 
W przypadku wystąpienia anomalii pogodowych Zamawiający może zwiększyć 
częstotliwość wywozu skratek z poszczególnych przepompowni. 
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Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wszelkich aktualnych i prawomocnych 
zezwoleń, zgód, decyzji wymaganych przepisami prawa na prowadzenie działalności 
stanowiącej przedmiot zamówienia. Decyzje muszą być ważne na okres obowiązywania 
umowy. 
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego w trybie natychmiastowym o wstrzymaniu lub 
cofnięciu pozwolenia na prowadzenie działalności stanowiącej przedmiot umowy lub               
o utracie zdolności do jej realizacji. Wykonawca zawiadomi w trybie natychmiastowym 
o jakichkolwiek postępowaniach wszczętych przeciwko Wykonawcy, które mogą mieć 
wpływ na realizację umowy z Zamawiającym, a w szczególności dotyczących zarzutów     
o naruszeniu przepisów ochrony środowiska. 
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Nr Sprawy TW/19/2019      Załącznik nr 2 do 
Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia 

                   PROJEKT UMOWY    
            Umowa  nr PW-K/SP/ ……………. 

W dniu …………….. r. w Legionowie pomiędzy: 
Przedsiębiorstwem Wodociągowo-Kanalizacyjnym „Legionowo” Sp. z o.o. z siedzibą w 
Legionowie przy ul. T. Kościuszki 16A, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000086648, o wartości kapitału 
zakładowego 100 260 000,00 zł wpłaconego w całości, posiadającym NIP: 536-00-12-717                    
i  REGON: 010635430, zwanym dalej Zamawiającym 
w imieniu, którego działa: 
…………………………………………………………………………………………………. 
a  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………, 
zwanym dalej Wykonawcą 
w imieniu której działa: 
…………………………………… 
została zawarta umowa o treści następującej: 
 
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, wyłonionym w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego 
„Legionowo” Sp. z o.o. w sprawie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty 
budowlane, będącego Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia  Nr  12/2018 Prezesa  
Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia 24 maja 
2018 r. o wartości poniżej 443 000 EURO została zawarta umowa o treści następującej: 
 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie usługi polegającej na gospodarowaniu 

odpadami o kodzie 19 08 01 (skratki), odpadów o kodzie 19 08 02 (zawartość 
piaskowników) oraz o kodzie 19 08 99 (inne odpady pochodzące z czyszczenia sieci                  
i obiektów kanalizacyjnych) w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1923) z niżej wymienionych Obiektów w Legionowie: 
1) Przepompownia Ścieków „SUWALNA” ul. Suwalna- (skratki), 
2) Punk Zlewny ul. Sikorskiego 8 - (skratki), 
3) Punkt Zlewny ul. Sikorskiego 8 - (zawartość piaskowników), 
4) Punkt Zlewny ul. Sikorskiego 8 – (zawartość innych odpadów pochodzących                         

z czyszczenia sieci i obiektów kanalizacyjnych 
5) Przepompownia Ścieków „KOLEJOWA” ul. Kolejowa - (skratki). 

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie ze Specyfikacją 
Istotnych Warunków  Zamówienia oraz ofertą złożoną przez Wykonawcę. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
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§ 2 
TERMIN REALIZACJI UMOWY 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy w terminie od 01.01.2020    

do 31.12.2020 roku (12 miesięcy) lub do wyczerpania kwoty określonej w § 4 ust. 1 
niniejszej umowy. 

2. Jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w ust 1 Wykonawca przetransportuje                  
i zagospodaruje odpady w ilościach podanych w załączniku Nr 1 do Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, umowa wygaśnie na skutek jej wykonania.  

3. Usługi dodatkowe będą zlecane przez Zamawiającego w przypadku konieczności 
zwiększenia częstotliwości odbioru przedmiotowych odpadów i wyczerpania kwoty, 
określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia 
w momencie rozpoczęcia realizacji umowy. 

4. Zamówienie na ewentualne usługi dodatkowe, będą udzielane na podstawie aneksu do 
umowy, w oparciu o ceny jednostkowe przyjęte w umowie podstawowej, po 
zatwierdzeniu protokołu konieczności przez Zamawiającego. .   

§ 3 
1. Wykonanie prac, o których mowa w § 1 ust 1, nastąpi każdorazowo po zawiadomieniu 

Wykonawcy przez Zamawiającego telefonicznie lub faksem, nie później niż w ciągu                  
1 dnia od otrzymania zawiadomienia. Do powyższego terminu nie wlicza się niedziel, dni 
ustawowo wolnych od pracy. 

2. Zamawiający zobowiązany jest w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, wskazać 
termin (dzień i godzinę) odbioru odpadów oraz ilość pojemników do wywozu. 

3. Odbiór odpadów będzie odbywał się bezpośrednio z Obiektów  wskazanych w § 1  ust. 1 
niniejszej Umowy. 

4. Zamawiający umożliwi Wykonawcy wjazd na teren Obiektów w terminach wskazanych 
w zawiadomieniu.  
Szczegółowe warunki odbioru odpadów z poszczególnych Obiektów określa szczegółowy 
Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik  nr 1 do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

5. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację niniejszej Umowy są:  
1) po stronie Zamawiającego:  ……………………………………………………… 
2) po stronie Wykonawcy: …………………………………………………………… 

6. Wykonawca zobowiązany jest do transportu odpadów z miejsca ich powstania do miejsca 
zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a szczególności zgodnie                   
z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. 
zm.). 

7. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres wykonywania umowy 
wszelkich aktualnych i ostatecznych zezwoleń, zgód, decyzji wymaganych przepisami 
prawa na prowadzenie działalności stanowiącej przedmiot Umowy, jak również 
niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy, o ile przepisy prawa wymagają takich 
zezwoleń, zgód decyzji. Dotyczy to w szczególności zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie zbierania odpadów, transportu odpadów oraz zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie               
z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. 
zm). Wykonawca oświadcza, że posiada ważne i obowiązujące decyzje, pozwalające mu 
na wykonanie przedmiotu umowy tj.: 
1) decyzji (nazwa organu) ………………………. Nr ………… z dnia ……………… 

zezwalającej na zbieranie przedmiotowych odpadów, 
2) decyzji (nazwa organu) …………………….. Nr ……….. z dnia ..…………….. 

zezwalającej na transport przedmiotowych odpadów, 
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3) decyzji (nazwa organu) ………………………   Nr …………… z dnia ……………… 
zezwalającej na odzysk lub unieszkodliwianie przedmiotowych odpadów. 
Dokumenty, o których mowa wyżej, stanowią załącznik do oferty Wykonawcy. 

8. Zamawiający zobowiązany jest do wykonania badań fizykochemicznych odpadów                      
o kodach 19 08 01, 19 08 02, 19 08 99 oraz przygotowania dla Wykonawcy podstawowej 
charakterystyki odpadów. 

9. Zamawiający zobowiązany jest do napełniania odpadami pojemników. 
10. Wykonawca zobowiązany jest do załadunku napełnionych odpadami pojemników na 

własne środki transportu. 
11. Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia dogodnego dojazdu pojazdów 

Wykonawcy na terenie obiektów, w których są gromadzone odpady. 
12. Wykonawca zobowiązany jest do transportowania odpadów zgodnie                                       

z obowiązującymi przepisami. 
13. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości stanowiącej co 
najmniej równowartość ceny ofertowej (z podatkiem VAT), określonej w formularzu 
oferty, ważnej co najmniej przez przewidziany w Umowie okres realizacji przedmiotu 
Umowy. 

§ 4 
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy Strony ustalają 

wynagrodzenie maksymalne w kwocie …………….. złotych (słownie: ……..………….. 
……………………………………………………………………………………. złotych) 
+ należny podatek VAT, co stanowi kwotę ………………… złotych brutto (słownie: … 
……………………………………………………………………………………. złotych). 

2. Cena jednostkowa wykonania usługi wynosi odpowiednio 
1) dla odpadów o kodzie 19 08 01: 

za pojemnik typu SM 1100 …………. złotych netto + należny podatek VAT 
za pojemnik typu KP-7  …………. złotych netto + należny podatek VAT 

2) dla odpadów o kodzie 19 08 02: 
za pojemnik typu KP – 7  …………. złotych netto + należny podatek VAT 

3) dla odpadów o kodzie 19 08 99: 
za pojemnik typu KP – 7  ………….. złotych netto + należny podatek VAT 

3. Ceny jednostkowe netto, określone w ust. 2 obowiązują przez cały okres obowiązywania 
umowy. 

4. Ceny brutto mogą ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towarów                   
i usług (VAT). 

5. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie związane z realizacją przedmiotu Umowy koszty,                 
w tym między innymi koszt załadunku napełnionych odpadami pojemników na własne 
środki transportu, koszty transportu i rozładunku do miejsca zagospodarowania odpadów, 
koszt zagospodarowania odpadów, ewentualne opłaty za korzystanie ze środowiska, 
ubezpieczenia i inne opłaty niewymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji 
przedmiotu Umowy. 

6. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie odebrane i zagospodarowane 
odpady w oparciu o protokoły odbiorów, podpisane w danym miesiącu kalendarzowym, 
oddzielnie dla każdego z Obiektów oraz koszty przekazania Odpadów wystawione 
zbiorowo dla każdej kategorii odpadów, poświadczające ich odebranie, transport                        
i umieszczenie na składowisku lub poddanie procesowi unieszkodliwiania lub odzysku. 

7. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez 
przedstawiciela Zamawiającego, oddzielnie dla każdego z Obiektów oraz koszty 



 18 

przekazania odpadów wystawione zbiorowo dla każdej kategorii odpadów, 
poświadczające ich odebranie, transport i umieszczenie na składowisku lub poddanie 
procesowi unieszkodliwiania lub odzysku. 

8. Dowodem przekazania odpadów przez Zamawiającego będzie Karta Przekazania 
Odpadów. 

9. Faktury będą wystawiane na adres Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego 
„Legionowo” Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 16A, 05-120 Legionowo.  

10. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie z konta Zamawiającego na 
wskazany rachunek bankowy Wykonawcy. 

11. Termin płatności faktury ustala się na 30 dni od daty otrzymania faktury. Za dzień zapłaty 
uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

12. W przypadku nie dotrzymania 30 – dniowego terminu zapłaty za fakturę, Wykonawcy 
będą przysługiwały odsetki za zwłokę, naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

§ 5 
KARY UMOWNE 
Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na 
zasadach wymienionych poniżej: 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za odstąpienie od Umowy w całości lub w części, z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 4 ust 1 Umowy. 

b) z tytułu opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu Umowy,                      
w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust 1 
Umowy,  za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w § 3 ust 1 
i ust. 2 Umowy. 

c) za opóźnienie w przesłaniu zawiadomienia do Zamawiającego o wygaśnięciu 
wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych na gospodarowanie 
odpadami, określonymi w niniejszej umowie, które może narazić Zamawiającego 
na kary wynikające z art. 175 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.             
(Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) – w wysokości 1% wynagrodzenia 
umownego brutto o którym mowa w § 4 ust 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia 
w stosunku od daty kiedy wygasły decyzje na mocy których Wykonawca 
świadczył usługę. 

3. W przypadku gdy wskutek nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę 
Zamawiający poniesie szkodę przewyższającą wysokość zastrzeżonych kar umownych, 
Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania do 
pełnej wysokości szkody. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrąceń należnych mu kar umownych                     
z wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w fakturach stanowiących rozliczenie za 
przedmiot umowy. 

§ 6 
ODSTĄPIENIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY  
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie leżało w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
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okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonanej części Umowy. 

2. Zamawiający ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym,                   
w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę,                     
a w szczególności nierealizowania obowiązków określonych w § 3 oraz w przypadku 
utraty zezwolenia/zezwoleń, których mowa w § 3 ust.7 Umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym 
w każdym czasie a w szczególności jeżeli poweźmie wiadomość o tym, że:  

a) Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub upadłości, 
b) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
c) Wykonawca przystąpił do rozwiązania firmy. 

4. Wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie wysłanym listem poleconym lub                
w inny sposób za pokwitowaniem, a jego skutek w postaci rozwiązania umowy następuje 
na koniec miesiąca kalendarzowego.  

§ 7 
1. Zakazuje się dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność 
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

2. Wszystkie zmiany umowy pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie 
pisemnej. 

§ 8 
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na 
piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności. 

§ 9 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

§ 10 
Wszystkie  spory  między  Stronami  będą  rozstrzygane  przez  właściwy Sąd powszechny. 

§ 11 
Umowę  sporządzono  w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
 
 
 
 
 
WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
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Nr Sprawy TW/19/2019     Załącznik nr 3 do  
Specyfikacji Istotnych                                                                                         
Warunków Zamówienia  

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

…………..………………….. dnia ……………………. 
pieczęć  firmy, adres, nr tel/fax                                                                    

 
 
 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

                                                            Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne 
                                                     „Legionowo” Sp. z o.o. 

                                                  ul. T. Kościuszki 16A 
                                            05-120 Legionowo      

 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na gospodarowanie odpadami                       
o kodach 19 08 01 – skratki, 19 08 02 – zawartość piaskowników oraz 19 08 99 -  inne 
odpady pochodzące z czyszczenia sieci i obiektów kanalizacyjnych, zgodnych                         
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923), powstających w wyniku prowadzonej działalności 
przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. w Legionowie:  
 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ za:  
Cena netto …………………………. złotych (słownie: ……………………………….. 

 ………………………………………………………………………………... złotych). 
 Wartość brutto …………………………… złotych (słownie: ………………………… 

 ………………………………………………………………………...……..   złotych) 
 w tym VAT …………….. złotych (słownie: ……………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………….... złotych) 
 według stawki ………. %. 
  

2. Oświadczamy, że cena o której mowa w pkt 1 została określona w „Formularzu 
cenowym” stanowiącym Załącznik Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia i zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 

4. Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty 
zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany                  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia t.j. do dnia 18.12.2019 roku.  

6. Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami. 
7. Termin realizacji zamówienia: 

Deklaruję realizację przedmiotu zamówienia w terminie od 01.01.2020 do 31.12.2020 
roku (12 miesięcy). 

8. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach 
................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 
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nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępnione innym uczestnikom 
postępowania. 

 
 
Na ............. kolejno ponumerowanych zapisanych stronach składamy całość oferty.     
                                                                                 

…...................................................                                                                                                          
    podpis  i pieczątka osoby uprawnionej  
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Nr Sprawy TW/19/2019            Załącznik nr 4  

              do Specyfikacji Istotnych 

              Warunków Zamówienia 

..................................... 
pieczęć firmy, adres, nr tel./fax 

       FORMULARZ CENOWY 
L.p. Obiekt Adres TYP 

pojemnika 
Jednostka Cena 

jednostkowa 
Ilość pojemn. 
do odebrania  

Wartość 
netto 

VAT Wartość 
brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
       6x7  8+9 
1 Przepompownia ścieków  

„SUWALNA” 

(skratki) 

ul. Suwalna KP-7 szt.  6    

2 Punkt zlewny (skratki) 

 

ul. Sikorskiego 8 SM 1100 szt.  96    

3 Punkt zlewny (zawartość 

piaskowników) 

 

ul. Sikorskiego 8 KP-7 szt.  24    

4 Punkt zlewny (inne odpady 

pochodzące z czyszczenia 

sieci i obiektów 

kanalizacyjnych) 

ul. Sikorskiego 8 KP-7 szt.  36    

5 Przepompownia ścieków 

„KOLEJOWA” 

 (skratki) 

ul. Kolejowa SM 1100 szt.  6    

 Razem 
 

  szt.  168    

 

  

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

              podpis i pieczątka osoby uprawnionej
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Nr Sprawy TW/19/2019       Załącznik nr 5 do 
Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia 

............................... 
pieczęć firmy, adres, nr tel/fax                                                       ……………data ........................... 

OŚWIADCZENIE 
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie na gospodarowanie odpadami                  
o kodach 19 08 01 – skratki, 19 08 02 – zawartość piaskowników oraz 19 08 99 – inne 
odpady pochodzące z czyszczenia sieci i obiektów kanalizacyjnych, zgodnych                               
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923), powstających w wyniku prowadzonej działalności 
przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. w Legionowie 
oświadczamy, że: 

1. posiadamy uprawnienia  do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  

2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponujemy potencjałem 
technicznym, i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawimy 
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego           
i osób zdolnych do wykonania zamówienia 

3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie §15 ust. 4 Regulaminu 
Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. w sprawie 
udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, który brzmi:  

 „4. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
a) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania 

wyrządzili szkodę, niewykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 
a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia 
postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, 

b) Wykonawców, w stosunku  do których otwarto likwidację lub których 
upadłość ogłoszono, 

c) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, z wyjątkiem przypadków gdy 
uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu, 

d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,  przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
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także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego, 

f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których 
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

h) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione  w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia , przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o 
zamówienie, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 roku 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 
kary, 

j) Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o 
którym mowa w ust. 3, 

k) Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków 
lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem § 22 ust.4 oraz nie 
wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, w tym również na 
przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie 
okresu związania ofertą.” 

Na każde żądanie i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego dostarczymy 
niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii 
zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą.  
 
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, 
potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej. 
                                                                                   
        ..................................................                                                                                                             
       podpis i pieczątka osoby uprawnionej         
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Nr Sprawy TW/19/2019      Załącznik nr 6 do 
Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia 

............................... 
pieczęć firmy, adres, nr tel/fax                                                       ……………data ........................... 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie na gospodarowanie odpadami                  
o kodach 19 08 01 – skratki, 19 08 02 – zawartość piaskowników oraz 19 08 99 – inne 
odpady pochodzące z czyszczenia sieci i obiektów kanalizacyjnych, zgodnych                             
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923), powstających w wyniku prowadzonej działalności 
przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. w Legionowie 
oświadczam, że: 
 

1. jestem czynnym podatnikiem VAT* 
2. nie jestem czynnym podatnikiem VAT* 

 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
        ..................................................                                                                                                             
       podpis i pieczątka osoby uprawnionej         
 
 
 
 
 
 


