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ROZDZIAŁ I. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY 

 
 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o. o. 

ul. Nowogródzka 2 

68-100 Żagań 

 
strona internetowa:  www.mpoird.zagan.pl 
adres e-mail:    firma@mpoird.zagan.pl 
godziny urzędowania:  od poniedziałku do piątku: 7.00-15.00 
telefon:    68 477 29 40, 68 477 37 29 
fax:    68 477 48 58, 68 411 47 81 
 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia.  
2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz aktów 
wykonawczych wydanych na jej podstawie, a zwłaszcza: 
a) Rozporządzenie 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.), 

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 
wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2453). 

2.2. Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej 
zamówienia nieprzekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do dostaw 
lub usług. 

2.3. Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach) 
terminy mają następujące znaczenie: 

a) „ustawa Prawo zamówień publicznych lub ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), 

b) SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
c) „zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w punkcie 

3 niniejszej SIWZ, 
d) „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

dotyczy niniejsza SIWZ, 
e) „zamawiający” – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych  

Sp. z o. o. w Żaganiu 
2.4 Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie  

z jej wymaganiami. 
2.5 W niniejszym postępowaniu Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa 

opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy. 
 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia. 
 
Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

18930000–7 – Worki i torby  
19520000–7 – Produkty z tworzyw sztucznych 

http://www.mpoird.zagan.pl/
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3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych worków z LDPE do selektywnej 
zbiórki odpadów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania i Robót Drogowych  
Sp. z o. o. w Żaganiu w następujących ilościach, parametrach i kolorach: 

1) Worek na tworzywa sztuczne w kolorze żółtym: pojemność – 120 l, grubość foli – 
0,04 mm – 315 000 sztuk 

2) Worek na papier w kolorze niebieskim: pojemność – 120 l, grubość foli – 0,04 
mm – 105 000 sztuk 

3) Worek na stłuczkę szklaną mieszaną w kolorze zielonym: pojemność – 80 l, 
grubość foli – 0,07 mm – 70 000 sztuk 

4) Worek na bioodpady w kolorze brązowym: wymiary: pojemność – 120 l, grubość 
foli – 0,07 mm – 105 000 sztuk 

3.2. Parametry worków powinny spełniać wymagania określone w normie PN-EN 13592 
dotyczącej worków używanych do selektywnej zbiórki odpadów w gospodarstwach 
domowych.  

3.3. Worki powinny posiadać jednolitą strukturę tworzywa na całej powierzchni, a grubość 
worka musi być niezmienna na całej jego powierzchni.  

3.4. Worki pakowane w rolki. 
3.5. Każdy worek musi posiadać nadruk informujący o przeznaczeniu worków: 

1) Worek na tworzywa sztuczne w kolorze żółtym: METALE I TWORZYWA 
SZTUCZNE 

2) Worek na papier w kolorze niebieskim: PAPIER I TEKTURA 
3) Worek na stłuczkę szklaną mieszaną w kolorze zielonym: SZKŁO 
4) Worek na bioodpady w kolorze brązowym: BIO 

Nadruki w jednakowych wymiarach ok. 2,5 – 3,5 cm wysokości w kolorze czarnym lub 
białym w zależności od koloru worka. 

3.6. Worki oznakowane logiem MPOiRD Sp. z o.o. zgodnie z wzorem w załączniku nr 6 oraz 
danymi teleadresowymi: MPOiRD Sp.  z o.o., ul. Nowogródzka 2, 68-100 Żagań,  
tel. 68 477 37 29. Wymiary loga 20 cm x 15 cm +/-3 cm.  Nadruk na workach musi 
być wykonany w sposób trwały i czytelny. Napis na workach ma pojawiać się cyklicznie, co 
najmniej 1 raz na całej długości worka. 

3.7. Koszt sporządzenia matrycy oraz opracowanie projektu nadruku na worki leży po stronie 
Wykonawcy. Matryca musi być wykonana na podstawie danych określonych przez 
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie zatwierdzenie wzoru matrycy 
przedstawionej przez Wykonawcę w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania wzoru do 
zatwierdzenia.  

3.8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści nadruku na worku maksymalnie do  
2 razy w trakcie obowiązywania umowy.  

3.9. Dostawa będzie realizowania sukcesywnie, w ilościach określonych każdorazowo  
w zamówieniu, w terminie określonym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 

3.10. Zamawiający gwarantuje jednorazowe zamówienie nie mniejsze niż 20 000 szt. 
3.11. Przesłanie zamówienia odbywać się będzie pocztą elektroniczną na wskazany w umowie 

adres e-mail. 
3.12. Dostawa worków odbywać się będzie środkami transportu Wykonawcy do siedziby 

Zamawiającego, w godzinach od 7.00 do 14.00, na jego koszt i ryzyko, oraz zapewni ich 
rozładunek.  

3.13. Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczane przez siebie worki 12 miesięcznej 
gwarancji/rękojmi, liczonej od daty ich dostarczenia (od daty dostarczenia danej partii 
worków). 

3.14. Z uwagi na charakter prowadzonej działalności, Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy:  
a) Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego będzie mógł skorzystać  

w ramach realizacji umowy; w przypadku nie skorzystania z prawa opcji, Wykonawcy 
nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu,  

b) Realizacja prawa opcji polegać będzie na ewentualnym zwiększeniu do 40% ilości 
worków do selektywnej zbiórki odpadów przewidzianych w opisie przedmiotu 
zamówienia podstawowego w określonych kolorach i pojemnościach,  
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c) Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy wykorzystane 
zostaną ilości określone w pkt. 3.1 SIWZ, w okresie nieprzekraczającym terminu, na 
który została zawarta umowa, 

d) Cena jednostkowa worków zamawianych w ramach prawa opcji, będzie identyczna jak  

w zamówieniu podstawowym, 
e) Ewentualna realizacja dostaw w ramach prawa opcji następować będzie sukcesywnie 

wg potrzeb Zamawiającego, w terminie określonym przez Wykonawcę w formularzu 
ofertowym – zgodnie z zamówieniem złożonym e-mailem i potwierdzona telefonicznie,  

f) Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego 
oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji. 

3.15. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do 
SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia, w takim przypadku w/w wskazania traktować należy, jako 
podane przykładowo, a zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. 

3.16. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera rozdział  
II SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy. 

 
3.9. Podwykonawstwo. 

1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 
kluczowych części zamówienia. 

2) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim 
przypadku wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, 
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania firm 
podwykonawców (o ile są już znane). 

3) Żaden podwykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

4) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału 
w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu wykonawcy 
dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania. 

5) Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, 
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego 
o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 
zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym 
w późniejszym okresie zamierza powierzyć świadczenie usługi. 

6) Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zawiera rozdział II SIWZ Istotne dla 
stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy. 

 
3.10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej. 
3.11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.  
3.12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 
3.13. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę.  

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 
 
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia. 
4.1 Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na okres od dnia podpisania umowy do 

28.02.2021 r., lub do wyczerpania wielkości przedmiotu zamówienia uwzględniającego 
skorzystanie z prawa opcji. 

 
5. Warunki udziału w postępowaniu. 
5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
a. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:  

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
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wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona 
oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie 
złożonego przez wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia - zgodnie z załącznikiem  
nr 2 do SIWZ. 

b. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  

c. Zdolności technicznej lub zawodowej: 
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 
ustawy Prawo zamówień publicznych; 

5.2. Postanowienia dotyczące Podmiotów udostępniających zasoby: 
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 
prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 
musi udowodnić zamawiającemu, że realizując niniejsze zamówienie będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokona 
badania, czy nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, o których mowa w ppkt. 5.1. 
pkt 2)  niniejszego rozdziału. 

3) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa 
podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, 
zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w określonym terminie: 
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej część zamówienia, jeżeli 

wykaże spełnienie wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuację 
finansową lub ekonomiczną, zgodnie z ppkt. 5.1  pkt. 1) niniejszego rozdziału. 

5.3 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. 

5.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia każdy z wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, nie może podlegać wykluczeniu 
z postępowania.  

5.5 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku,  
do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt  
12–23 ustawy. 

5.6 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 
16–20 lub ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 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 
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zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę 
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione zgodnie z powyższymi postanowieniami. 

5.7 W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy 
możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 
zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

5.8 Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia.  

5.9 Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, spełniania warunków udziału 
w postępowaniu oraz że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez 
zamawiającego. 

6.1 Dokumenty składane wraz z ofertą.  
W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu należy złożyć następujące oświadczenia 
i dokumenty; 
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega 

wykluczeniu z udziału w postępowaniu, na podstawie przesłanek określonych w pkt 
5.1. ppkt 2) SIWZ – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ – 
oświadczenie należy złożyć w oryginale, 

2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1. ppkt 1) SIWZ – wzór oświadczenia 
stanowi załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

 
W przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału, o których mowa 
w pkt 5.1 SIWZ polega na zasobach innych podmiotów dokument potwierdzający, 
że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  
Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez 
inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 
 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego, 
 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

Oświadczenie (zobowiązanie) należy złożyć w formie oryginału. Dokumenty inne niż 
oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

 
6.2 Dokumenty składane samodzielnie po otwarciu ofert.  

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie 
zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, każdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 
internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych t.j. określającej firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty 
w terminie składania ofert, jest zobowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych – wzór oświadczenia stanowi 
załącznik nr 3 do SIWZ.  
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W przypadku, gdy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem 
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Oświadczenie należy złożyć w oryginale. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, powyższe oświadczenie 
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 
6.3 Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego.  

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania 
o udzielenie zamówienia; 
Zamawiający nie żąda dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia 
wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
Zamawiający nie żąda dokumentów na potwierdzenie warunków udziału  
w postepowaniu. 
 

6.4 Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 
sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień 
publicznych składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia należy 
przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
Poświadczenie za zgodność następuje w formie pisemnej. 

6.5 Ilekroć występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też 
potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć, że 
oświadczenia i dokumenty te 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 zasobach lub sytuacji którego wykonawca polega na podstawie 
pełnomocnictwa. 

6.6 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów, które każdego z nich 
dotyczą. 

6.7 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w pkt 6.1 oraz 6.3 SIWZ, 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 2017 r. poz. 570 z późn. zm). W takim przypadku wykonawca 
jest zobowiązany do wskazania zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w pkt 6.1 oraz 6.3 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, 
a w przypadku wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie 
elektronicznej, do wskazania zamawiającemu adresów internetowych ogólnodostępnych  
i bezpłatnych baz danych, z których zamawiający może samodzielnie pobrać wskazane 
przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty.  

6.8 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów w sposób,  
o którym mowa w pkt 6.7 SIWZ, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia 
tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie 
przez zamawiającego dokumentów. 

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

7.1 Ocenie podlegają jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu. 
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7.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów 
w kryteriach: 

Lp. Nazwa kryterium Waga Liczba pkt 

1. Cena oferty „C” 60 % 60 pkt 

2. Termin każdej dostawy „D” 30 % 30 pkt 

3. Termin płatności „T” 10 % 10 pkt 

 Suma 100 % 100 pkt 

7.3 Sposób oceny ofert. 

7.3.1. Cena „C” - waga 60 % 

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone według następującego wzoru: 

      liczba punktów  = 
najniższa oferowana cena brutto 

x 60 pkt 
cena brutto oferty ocenianej 

Maksymalna ilość punktów według kryterium „cena” to 60 punktów. 

 

7.3.2. Termin każdej dostawy – „D” – waga 30 % 

Ocenie podlega wskazany w formularzu oferty termin każdej dostawy.  

Ocena punktowa w kryterium: „Termin każdej dostawy” zostanie przydzielona  
w następujący sposób: 

 Dostawa w ciągu 1 do 7 dni liczona od dnia zamówienia: 30 pkt.  
 Dostawa w ciągu 8 do 14 dni liczona od dnia zamówienia: 15 pkt.  
 Dostawa w ciągu 15 do 21 dni liczona od dnia zamówienia: 0 pkt.  

 
Termin dostawy należy określić w formularzu oferty poprzez odpowiednie skreślenie:  
1 – 7 dni, 8 – 14 dni, 15 - 21 dni.  
 
Maksymalna ilość punktów według kryterium „Termin każdej dostawy” to 30 punktów. 

 

7.3.3. Termin płatności  – „T” – waga 10 % 

Ocena punktowa w kryterium: Termin płatności zostanie przydzielona w następujący 
sposób: 

 Termin płatności: 14 dni od dnia otrzymania faktury: 0 pkt.  
 Termin płatności: 21 dni od dnia otrzymania faktury: 5 pkt.  
 Termin płatności: 28 dni od dnia otrzymania faktury: 10 pkt.  

 

Maksymalna ilość punktów według kryterium „Termin płatności” to 10 punktów. 

 
W ofercie należy wpisać: 14 dni, 21 dni lub 28 dni. 

7.4 Punkty uzyskane przez ofertę za poszczególne kryteria wyboru zostaną zsumowane. 
Wybrana zostanie oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszej 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała największą liczbę punktów. 
Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. 

Całkowita liczba pkt (Clp) zostanie obliczona wg wzoru: 

Clp = C + D + T  
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7.5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych 
ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 
zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty 
dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.  

 
8. Sposób obliczenia ceny oferty. Informacje dotyczące walut w jakich mogą być 

prowadzone rozliczenia. 
8.1 Cenę oferty należy obliczyć w formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 5 

do SIWZ uwzględniając wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

8.2 Cena oferty jest ceną brutto zawierającą podatek Vat wyrażoną w PLN (złotych polskich)  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

8.3 W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej 
oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

8.4 Wykonawca, który na podstawie odrębnych przepisów, nie jest zobowiązany 
do uiszczenia podatku od towarów i usług VAT w Polsce, zobowiązany jest do podania 
ceny w złotych (PLN) bez podatku VAT (netto). Zamawiający do wartości netto doliczy 
kwoty podatku VAT (w wysokości wynikającej z obowiązujących w tym zakresie 
przepisów). Tak obliczona wartość brutto będzie podstawą obliczenia punktów  
w kryterium oceny ofert „cena oferty”. 

8.5 W odniesieniu do towarów, których dostawa będzie prowadzić do powstania 
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 
i usług, wykonawca wskazuje ich wartość bez kwoty podatku VAT oraz stawkę podatku 
VAT. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu oferty nazwę (rodzaj) towaru, 
którego dostawa będzie prowadzić do powstania 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.  

8.6 Ceny należy podać w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż do dwóch 
miejsc po przecinku.  

8.7 Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN. 
Umowa zostanie zawarta w walucie PLN (złoty polski).  

8.8 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
 
9. Wadium.  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

10. Okres związania ofertą. 
10.1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
10.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

10.3 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Oferta wykonawcy, który nie wyraził zgody 
na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie odrzucona.  
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11. Opis sposobu przygotowania oferty. 

11.1 Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej lub 
faksem. 

11.2 Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje 
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 

11.3 Oferta składana przez wykonawcę powinna być sporządzona na formularzu oferty 
zamieszczonym w Załączniku nr 5 niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, w sposób czytelny. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte)  
w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. Każda strona oferty 
powinna być opatrzona kolejnym numerem.  

11.4 Ewentualne poprawki muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę/osoby 
uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 

11.5 Oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania 
wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub 
osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Podpis winien zawierać 
czytelne imię i nazwisko bądź pieczątkę imienną oraz podpis lub parafę. W przypadku, gdy 
ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentacji wykonawcy na podstawie 
dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 

11.6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do  oferty należy dołączyć stosowne 
pełnomocnictwo, podpisane przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń 
woli w imieniu każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 

11.7 Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w oryginale lub w formie odpisu 
notarialnie poświadczonego za zgodność z oryginałem. 

11.8 Ofertę należy sporządzić wypełniając formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik 
nr 5 do SIWZ. Do oferty należy załączyć: 
a) dokumenty, o których mowa w pkt 6.1 SIWZ, 
b) pełnomocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji wykonawcy nie wynika 

z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych. 

W związku z potrzebą zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, 
oferta musi zawierać oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu przez Niego obowiązków 
informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art.14 RODO. /treść oświadczenia zamieszczono  
w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ/ 

11.9 Wypełniając formularz oferty jak również inne dokumenty powołujące się na wykonawcę 
w miejscu np. „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich 
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.  

11.10 Wykonawca może zastrzec pisemnie, które informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 ze zm.) i nie mogą być udostępniane innym wykonawcom. 
Nazwy dokumentów w ofercie stanowiące zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa 
powinny być w wykazie załączników wyróżnione, tj.: spięte i włożone w oddzielną 
nieprzeźroczystą okładkę, specjalnie opisane na okładce, wewnątrz okładki winien być 
spis zawartości podpisany przez wykonawcę. 
UWAGA: Stosowne zastrzeżenie, co do tajemnicy przedsiębiorstwa, wykonawca winien 
złożyć na „Formularzu oferty”. W sytuacji zastrzeżenia części oferty, jako tajemnicy 
przedsiębiorstwa, wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć uzasadnienie  
w kwestii związanej z informacją stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa. Niezłożenie 
stosownego uzasadnienia do oferty w części dotyczącej tajemnicy przedsiębiorstwa 
upoważni zamawiającego do odtajnienia dokumentów i ujawnienia ich na wniosek 
uczestników postępowania. 
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11.11 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w niniejszym postępowaniu 
i złożeniem oferty. 
 

12. Miejsce i termin składania ofert. 
12.1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć:  

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o. o. 
ul. Nowogródzka 2, 68-100 Żagań, Sekretariat – pokój nr 4 
lub przesłać na adres zamawiającego w terminie do dnia 20 marca 2020 r.  
do godz. 14:00.  

12.2 Oferty można składać w dni robocze w godzinach urzędowania zamawiającego. 
12.3 Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu/złożenia w siedzibie 

zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. 
12.4 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób uniemożliwiający 

zapoznanie się z jej zawartością,  
12.5 Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia: 

a. nazwa i adres wykonawcy (pieczątką firmową wykonawcy), numer telefonu, faks lub 
adres e-mail,  

b. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Nowogródzka 
2, 68-100 Żagań, 

c. „Oferta w przetargu nieograniczonym – Dostawa worków do selektywnej zbiórki 
odpadów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. - 
nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”. 

12.6 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, 
że zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 
składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy 
pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane  
i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest 
przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA. Powiadomienie  
o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. 
Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć 
napisem WYCOFANIE. 

12.7 Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” 
zostaną otwarte przy otwieraniu ofert wykonawcy, który wprowadził zmiany i po 
stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.  

 
13. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
13.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania i Robót 

Drogowych Sp. z o.o., ul. Nowogródzka 2, 68-100 Żagań, w pokoju nr 4 – gabinet Prezesa 
Zarządu w dniu 20 marca 2020 r. o godz. 14:10. 

13.2. Otwarcie ofert jest jawne. W otwarciu ofert mogą brać udział wykonawcy. Bezpośrednio 
przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć  
na sfinansowanie zamówienia.  
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) ceny, terminu płatności, terminu wykonania zamówienia zawartych w ofertach. 

 
14. Badanie i ocena ofert. 
14.1 Zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający najpierw 

dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona 
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu.  
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14.2 Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 
rachunkowe a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, nie 
powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym 
wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

14.3 Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

14.4 Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

14.5 Zamawiający przyzna zamówienie temu wykonawcy, którego oferta odpowiada 
wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej SIWZ i została 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ 
kryteria wyboru oferty. 

14.6 Zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 

a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 braku równoważności lub braku 
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

d) unieważnieniu postępowania, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

14.7 Informacje, o których mowa powyżej w pkt 14.6 lit. a i lit. d zamawiający zamieści na 
stronie internetowej www.mpoird.zagan.pl. 

14.8 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  
 

15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

16.1 Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza o miejscu i terminie zawarcia umowy. 

16.2 Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego, zawierającej postanowienia zawarte w rozdziale II specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do 
treści umowy. 

16.3 Wykonawcy składający ofertę wspólną są zobowiązani przedstawić zamawiającemu 
umowę, regulującą ich współpracę zawierającą, co najmniej: 
a) strony umowy,  
b) cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania 

każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący 

realizację zamówienia, 
d) wskazanie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania wykonawców 

składających ofertę wspólną.  
16.4 W przypadku nie przedłożenia przez wykonawcę wymaganych dokumentów, o których 

mowa w pkt. 16.3 umowa nie zostanie zawarta z winy wykonawcy. 
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16.5 Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy,  
o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 
 

17. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów. 

17.1 Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 t.j. ze zm), osobiście, za pośrednictwem posłańca, 
faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 123 t.j.).  

17.2 Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez 
wykonawcę, zamawiający przyjmuje domniemanie, że oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje przekazane na numer faksu lub e-maila podany przez 
wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy  
z ich treścią.  

17.3 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim w związku z tym 
wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między 
zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. 

17.4 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami w imieniu zamawiającego jest 
Monika Stankowska – m.stankowska@mpoird.zagan.pl. 

 
18. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 
18.1 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie 
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do 
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert.  

18.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  wpłynął 
po upływie terminu składania wniosku, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

18.3 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, 
udostępnia na stronie internetowej www.mpoird.zagan.pl. 

18.4 W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający udostępnia na stronie 
internetowej www.mpoird.zagan.pl. Każda wprowadzona zmiana staje się integralną 
częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

18.5 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień  
i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze 
oświadczenie zamawiającego. 

18.6 Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 
w ofertach. Informacje o przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający przekaże do 
Biuletynu Zamówień Publicznych oraz udostępnia na stronie internetowej 
www.mpoird.zagan.pl. 

18.7 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie. 

18.8 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego wykonawców. 
 

mailto:m.stankowska@mpoird.zagan.pl
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19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej (wyciąg). 
19.1 Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane 
w wymienionej ustawie jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

19.2 Środki ochrony prawnej szczegółowo zostały opisane w dziale VI ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

 

20. Ochrona danych osobowych – klauzula RODO. 

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:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania  

i Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedziba w Żaganiu, ul. Nowogródzka 2 
2. Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych  

w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. jest pani Beata 
Jonak, tel +48 68 477 29 40 wew. 12 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Dostawa worków do 
selektywnej zbiórki odpadów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania i Robót Drogowych 
Sp. z o. o. w Żaganiu” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej progów 
unijnych; 
 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 2018 r. poz 1986 z późn. zm.), 
dalej „ustawa Pzp”;   

 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 **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

 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.  
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* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowaniao 
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: 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. 

 

W sprawach nieuregulowanych specyfikacją istotnych warunków zamówienia mają 

zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 
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Rozdział II. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy 

UMOWA NR ………………. 
 
zawarta dniu .................... 2020 roku w Żaganiu, pomiędzy  
Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą  
w Żaganiu, ul. Nowogródzka 2, 68-100 Żagań, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000133338, prowadzonym przez Sąd Rejonowy  
w Zielonej Górze, NIP 924-10-03-861, REGON 970427227, reprezentowanym przez:  
Barbarę Baranowską – Prezesa Zarządu 
zwanym dalej „Zamawiającym”, 
a ............................................................................................................................................. 
z siedzibą w ...................................................................................................................... 
w imieniu którego działa:  
.................................................................................................. 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 
Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej 
„ustawą Pzp”.  

 
§ 1  

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych worków z LDPE do selektywnej zbiórki 

odpadów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o. o.  
w Żaganiu w następujących ilościach, parametrach i kolorach: 

1) Worek na tworzywa sztuczne w kolorze żółtym: pojemność – 120 l, grubość foli – 
0,04 mm – 315 000 sztuk 

2) Worek na papier w kolorze niebieskim: pojemność – 120 l, grubość foli – 0,04 mm – 
105 000 sztuk 

3) Worek na stłuczkę szklaną mieszaną w kolorze zielonym: pojemność – 80 l, grubość 
foli – 0,07 mm – 70 000 sztuk 

4) Worek na bioodpady w kolorze brązowym: wymiary: pojemność – 120 l, grubość foli 
– 0,07 mm – 105 000 sztuk 

2. Parametry worków powinny spełniać wymagania określone w normie PN-EN 13592 
dotyczącej worków używanych do selektywnej zbiórki odpadów w gospodarstwach 
domowych.  

3. Worki powinny posiadać jednolitą strukturę tworzywa na całej powierzchni, a grubość worka 
musi być niezmienna na całej jego powierzchni.  

4. Worki pakowane w rolki. 
5. Każdy worek musi posiadać nadruk informujący o przeznaczeniu worków: 

1) Worek na tworzywa sztuczne w kolorze żółtym: METALE I TWORZYWA SZTUCZNE 
2) Worek na papier w kolorze niebieskim: PAPIER I TEKTURA 
3) Worek na stłuczkę szklaną mieszaną w kolorze zielonym: SZKŁO 
4) Worek na bioodpady w kolorze brązowym: BIO 

Nadruki w jednakowych wymiarach ok. 2,5 – 3,5 cm wysokości w kolorze czarnym lub 
białym w zależności od koloru worka. 

6. Worki oznakowane logiem MPOiRD Sp. z o.o. zgodnie z wzorem w załączniku nr 6 oraz danymi 
teleadresowymi: MPOiRD Sp.  z o.o., ul. Nowogródzka 2, 68-100 Żagań, tel. 68 477 37 29. 
Wymiary loga 20 cm x 15 cm +/-3 cm.  Nadruk na workach musi być wykonany w sposób 
trwały i czytelny. Napis na workach ma pojawiać się cyklicznie, co najmniej 1 raz na całej 
długości worka. 

7. Koszt sporządzenia matrycy oraz opracowanie projektu nadruku na worki leży po stronie 
Wykonawcy. Matryca musi być wykonana na podstawie danych określonych przez 
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie zatwierdzenie wzoru matrycy przedstawionej 
przez Wykonawcę w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania wzoru do zatwierdzenia.  
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8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści nadruku na worku maksymalnie do  
2 razy w trakcie obowiązywania umowy.  

9. Wykonawca oświadcza, ze posiada kwalifikacje i potencjał niezbędne do wykonania 
przedmiotu umowy. 

 
§ 2 

Warunki dostawy i odbioru przedmiotu umowy 
1. Dostawa będzie realizowania sukcesywnie, w ilościach określonych każdorazowo  

w zamówieniu, w terminie określonym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 
2. Zamawiający gwarantuje jednorazowe zamówienie nie mniejsze niż 20 000 szt. 
3. Dostarczenie przedmiotu umowy nastąpi w terminie  ........… dni od przesłania zamówienia, 

które będzie składane pocztą elektroniczną na adres....................................... 
4. Dostawa worków odbywać się będzie środkami transportu Wykonawcy do siedziby 

Zamawiającego, w godzinach od 7.00 do 14.00, na jego koszt i ryzyko, oraz zapewni ich 
rozładunek.  

5. Odpowiedzialność za ewentualnie szkody powstałe w trakcie dostawy ponosi Wykonawca. 
6. Zamawiający dokona sprawdzenia ilościowego i jakościowego worków. W przypadku 

dostarczenia worków niezgodnych z umową Zamawiający powiadomi o tym fakcie 
Wykonawcę za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. 

7. Gdyby sprawdzenie worków w chwili wydania było utrudnione, Zamawiający będzie miał 
prawo zgłoszenia uwag. Zgłoszenie uwag dotyczących sprzedanych worków nastąpi nie 
później niż w terminie 3 dni roboczych od dostarczenia towaru przez Wykonawcę. 

8. W przypadku dostarczenia worków uszkodzonych lub niezgodnych z umową, Wykonawca 
zobowiązuje się do ich wymiany na swój koszt w ciągu 3 dni od przekazania o tym wiadomości 
przez Zamawiającego. 

9. Jeżeli wyznaczony termin wymiany jest dniem wolnym od pracy, wymiana zostanie 
zrealizowana pierwszego dnia roboczego po wyznaczonym dniu. 

10. Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczane przez siebie worki 12 miesięcznej 
gwarancji/rękojmi, liczonej od daty ich dostarczenia (od daty dostarczenia danej partii 
worków). 

11. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi. 
Ponosi on odpowiedzialność za wszystkie wady lub usterki w przedmiocie umowy z wyjątkiem 
wad  
i usterek, za których powstanie odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

12. W ramach gwarancji/rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania 
stwierdzonych wad lub usterek na każde wezwanie Zamawiającego. Nie wyklucza to innych 
uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi określonych w kodeksie cywilnym. 

13. Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad lub usterek, a usunięcie to powinno być 
potwierdzone protokolarnie. 

14. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub usterek bez względu na wysokość 
kosztów z tym związanych. 

15. Zamawiający może usunąć wady lub usterki w zastępstwie i na koszt Wykonawcy, jeżeli 
wady lub usterki te nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie lub w przypadku nie 
przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad lub usterek. 

 
 

§ 3 
Termin realizacji umowy 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na okres od dnia podpisania umowy do  
28.02.2021 r., lub do wyczerpania wielkości przedmiotu zamówienia uwzględniającego 
skorzystanie z prawa opcji. 
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§ 4 
Prawo opcji 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 
5 ustawy.  

2. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego będzie mógł skorzystać w ramach 
realizacji niniejszej umowy.  

3. W przypadku nie skorzystania z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują względem 
Zamawiającego żadne roszczenia z tego tytułu.  

4. Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy wykorzystane zostaną ilości 
zamówienia podstawowego. 

5. Realizacja prawa opcji polegać będzie na ewentualnym zwiększeniu do 40% ilości worków do 
selektywnej zbiórki odpadów wyszczególnionych w § 1 ust. 1 w określonych kolorach  

6. i pojemnościach. 
7. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli  

o skorzystaniu z prawa opcji. 
 

§ 5 
Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wynagrodzenie ogółem za przedmiot umowy ustala się w kwocie brutto …………… zł (słownie: 
………………… zł 00/100 brutto) w tym:  
 wynagrodzenie za zamówienie podstawowe ustala się w kwocie brutto: 

........................................zł., słownie kwota brutto: ........................................................... złotych /100  
 wynagrodzenie za opcję ustala się w kwocie brutto:........................................zł., słownie kwota 

brutto: ........................................................... złotych /100, 
2. Wynagrodzenie brutto zawiera .................. % podatek VAT. 
3. Zapłata należności z tytułu dostawy przedmiotu zamówienia, będzie dokonywana przez 

Zamawiającego na podstawie faktur częściowych w zależności od wielkości zamówienia  
i wynikać będzie z ilości faktycznie dostarczonych worków oraz ceny jednostkowej za 1 szt. 
worka danego rodzaju. 

4. Za worki określone w § 1 ust. 1 niniejszej umowy ustala się jednostkowe wynagrodzenie 
Wykonawcy brutto:  
1) Worek na tworzywa sztuczne w kolorze żółtym – ………………………………… 
2) Worek na papier w kolorze niebieskim – ………………………………… 
3) Worek na stłuczkę szklaną mieszaną w kolorze zielonym – ………………………………… 
4) Worek na bioodpady w kolorze brązowym – ………………………………… 

5. Zapłata należności za przedmiot umowy nastąpi w terminie ………………… dni, licząc od daty 
wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

6. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego  
i Wykonawcy protokół odbioru dostawy bez uwag.  

7. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto bankowe Wykonawcy 
nr konta: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

8. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

§ 6 
Kary umowne 

1. Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, 
Zamawiającemu będą przysługiwać od Wykonawcy kary umowne: 
a) w wysokości 10% wartości ogółem przedmiotu niniejszej umowy brutto, o której mowa  

w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, 
za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.; w takim przypadku Wykonawcy nie 
przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze, 

b) w wysokości 0,05% wartości ogółem przedmiotu niniejszej umowy, o której mowa w § 5 
ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia, 
liczony od ostatecznego dnia terminu dostawy określonego w § 2 ust. 1, 

c) w wysokości 0,05% wartości ogółem przedmiotu niniejszej umowy, o której mowa w § 5 
ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy 
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odbiorze lub w trakcie rękojmi lub gwarancji licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie 
wad, 

d) za realizację przedmiotu niniejszej umowy przez Podwykonawcę, który nie został 
zgłoszony Zamawiającemu, w wysokości 1.000,00 zł za każde zdarzenie. 

2. Wykonawcy będą przysługiwać kary umowne w wysokości 10% wartości umowy brutto,  
o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu 
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 
 

3. Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na podstawie przepisów 
kodeksu cywilnego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 1-2, nastąpi w terminie 5 dni od otrzymania 
przez stronę zobowiązaną noty księgowej lub wezwania do ich uiszczenia.  

5. Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na 
co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

 
§ 7 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy w trybie 

natychmiastowym, w przypadku nienależytego wywiązywania się Wykonawcy z warunków 
niniejszej umowy, pod warunkiem bezskutecznego upływu terminu do zaniechania naruszeń, 
wyznaczonego w pisemnym wezwaniu doręczonym Wykonawcy, przy czym termin ten nie 
może być krótszy niż 3 dni. 

2. Nienależyte wykonanie umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wady i usterki  
w przedmiocie umowy, zwłokę w realizacji niniejszej umowy, zwłokę w usunięciu wad  
i usterek oraz wszelkie inne okoliczności, za które odpowiedzialny jest Wykonawca i które,  
w przekonaniu Zamawiającego mogą utrudnić lub uniemożliwić wykonanie niniejszej Umowy. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
odstąpienie od niniejszej umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy powinno być uzasadnione na piśmie. 
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za dostawy wykonane do dnia odstąpienia.  
 
 

§ 8 
Przedstawiciele stron 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest:  
…………………………………, tel. ………………………………………….………………………………………… 

2. Przedstawicielem Zamawiającego jest: ………………………………, tel. …………………………. 
 

§ 9 
1. Wykonawcy realizujący wspólnie umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.  
2. Wykonawcy realizujący wspólnie umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera 

upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących 
wspólnie umowę.   

3. Liderem, o którym mowa w ust. 2 jest ..............................................................  
4. Postanowienia umowy, dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wszystkich 

Wykonawców realizujących wspólnie umowę.  
5. Wykonawcy realizujący umowę wspólnie, przedkładają Zamawiającemu stosowną umowę 

regulującą warunki współpracy Wykonawców. 
 

Paragraf niniejszy będzie miał zastosowanie w przypadku złożenia oferty wspólnej. 
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§ 10 
Podwykonawstwo 

1. W zakresie Podwykonawstwa Wykonawca oświadcza, że   
1) wykona zamówienie samodzielnie.  Wykonawca w ofercie nie zadeklarował uczestnictwa 

podwykonawców przy realizacji zamówienia, co oznacza, że na dzień zawarcia umowy nie 
przewiduje takiego sposobu realizacji przedmiotu zamówienia;  

2) powierzy część zamówienia podwykonawcom. Wykonawca w ofercie wskazał 
podwykonawców, którym powierzy wykonanie zamówienie w zakresie……………………… 
 

2. W przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcy:     
a) zakres prac podlegających wykonaniu przez podwykonawców określony jest na dzień 

zawarcia umowy – w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik do umowy. Wykonawca 
zapewnia przy tym, że w realizacji prac, o których mowa powyżej uczestniczyć będą 
wyłącznie osoby posiadające niezbędne do wykonania umowy uprawnienia wymagane 
przepisami prawa. Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada 
jak za działanie i zaniechania własne, 

b) Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie za jakość i terminowość dostaw objętych 
przedmiotem umowy, 

c) Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, będzie obowiązany do 
przedłożenia zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo,  

d) Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia;  

3. Po wykonaniu przedmiotu umowy i jej odbiorze Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
Zamawiającemu własną fakturę i fakturę wystawioną przez Podwykonawcę wraz z dowodem 
zapłaty należności wynikającej z tej faktury dla Podwykonawcy. W przypadku niezapłacenia 
należności dla Podwykonawcy- Wykonawca wyraża zgodę na zapłacenie tej faktury przez 
Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy 
wynikające z jego faktury w wysokości pomniejszonej o tę część wynagrodzenia, która została 
zapłacona Podwykonawcy.   
 

Paragraf niniejszy będzie miał zastosowanie w przypadku wykazania podwykonawcy. 

 

§ 11 
Zmiany umowy 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem okoliczności wynikających  
z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz wystąpienia 
następujących zdarzeń: 

a) w przypadku przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących 
następstwem prawnym, a także w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy lub 
Zamawiającego, dopuszcza się zmiany w tym zakresie - w takim wypadku zapis umowy 
zostanie odpowiednio dostosowany; 

b) w przypadku gdy Wykonawca lub Zamawiający uzna, że w celu właściwego wykonania 
przedmiotu zamówienia (np. z uwagi na dotrzymanie terminów, reżimy jakościowe) 
zachodzi potrzeba wykonania części zamówienia przy udziale podwykonawców, mimo że 
w ofercie Wykonawca nie przewidział realizacji jakichkolwiek części zamówienia przez 
podwykonawców - dopuszcza się zmiany wskazanych (w druku oferty) lub wprowadzenie 
nowych części zamówienia, które będą realizowane przy udziale podwykonawców lub 
wprowadzenie podwykonawców do realizacji części zamówienia, 

c) dopuszcza się zmianę terminów realizacji niniejszej umowy. Terminy realizacji 
przedmiotu umowy mogą ulec przesunięciu w przypadku: 
− w przypadku działania siły wyższej tzn. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności 

niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo 
zachowania należytej staranności nie można było uniknąć, w szczególności 
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niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk żywiołowych, mających 
bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zamówienia – termin realizacji może 
zostać przesunięty o czas działania siły wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia 
skutków tej siły, 

− w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności 
niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich np. wystąpienia zjawisk 
związanych z działaniami osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie prac, zmian 
przepisów prawa polskiego – termin realizacji może zostać przesunięty o czas, kiedy 
realizacja zamówienia była niemożliwa z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub 
Zamawiającego, 

− jeżeli opóźnieniu ulegnie wykonanie przez podmioty zewnętrzne 
robót/usług/czynności koniecznych do wykonania prac objętych niniejszą umową,  
z zastrzeżeniem, że Wykonawca tych robót/usług/czynności nie jest Wykonawcą 
niniejszej umowy – termin realizacji może zostać przesunięty o czas niezbędny do 
wykonania tych robót/usług/ czynności, 

− jeżeli Wykonawca nie zrealizuje dostaw w taki sposób, aby osiągnięte zostały cele, dla 
których została zawarta niniejsza umowa, za co odpowiedzialność ponosi Wykonawca 
– okres wykonywania dostaw może ulec przedłużeniu bez dodatkowego 
wynagrodzenia. 

2. Inicjatorem zmian w umowie mogą być obie Strony umowy, z tym że ostateczna decyzja co do 
wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego. 

3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności mogących powodować zmianę 
umowy nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie 
może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 

4. Potrzeba zmian umowy powinna zostać zgłoszona w formie pisemnej w ciągu 7 dni roboczych 
od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzania zmian. 

5. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez 
strony. 

 

§ 12 
Postanowienia końcowe 

1. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane 
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa 
polskiego, w szczególności przepisy ustawy prawo zamówień publicznych oraz kodeksu 
cywilnego.  

3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku 

polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.  
5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony. 
6. Integralną części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty: 

a) Załącznik 1 –SIWZ 
b)    Załącznik 2 – Oferta Wykonawcy 
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