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Znak sprawy SZP-332-67KO-2020                                                                
 
 

Specyfikacja – ogłoszenie 
 dotyczące Konkursu ofert o wartości poniżej 30 000 €   

 
      Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie im. prof.  Stanisława 
Popowskiego z siedzibą w Olsztynie (10-561)  przy ul. Żołnierskiej 18a, ogłasza 
postępowanie  prowadzone w trybie „Konkurs ofert” na przedmiot zamówienia, który stanowi  
usługa p.n.: Odbiór, transport, gromadzenie i przetwarzanie odpadów   
pokonsumpcyjnych z Kuchni szpitalnej 
 

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w 
Olsztynie 
Adres: ul. Żołnierska 18a ,  10 – 561 Olsztyn  
NIP 739-29-54-843       Regon 000295580   
Tel. 089-5393472 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 07.30 – 15.00.  

       Strona internetowa:  www.wssd.olszyn.pl 
 

2. Sposób porozumiewania się i osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami 
1)Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Postępowanie o 
udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.  
1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują 
listownie lub droga elektroniczną.  
2) Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 
ich otrzymania.  
3) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji  
zamówienia. Zamawiający  udzieli wyjaśnień, nie później niż 1 dzień, przed upływem terminu 
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do 
zamawiającego nie późnij niż końca dnia połowy wyznaczonego terminu składania ofert.  Jeżeli 
wniosek o wyjaśnienie wpłynie do zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez 
rozpatrywania.    
4) Jeżeli zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu 
składania wniosków przez wykonawcę i jego zapytań do SIWZ. 
5) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli 
specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.  
6) Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
7) W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed 
upływem terminu składania ofert zmieć treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 
wykonawcom, którym przekazano specyfikację  zamówienia.  
8) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami oraz potwierdzania wpływu 
wszelkiej korespondencji,  wniosków, oświadczeń, zapytań, wyjaśnień  i ofert, które dotyczą 
przedmiotowego postępowania jest:  Inspektor ds. zamówień publicznych – Piotr Wichowski, 
adres email: przetargi@wssd.olsztyn.pl, tel. 089 5393 472, tel. kom. 602 816 546, w dni robocze 
(poniedziałek - piątek) w godz. 8.00-15.00.  

 
3. Opis przedmiotu zamówienia, wymagania i warunki Zamawiającego dot. przedmiotu 

zamówienia, kryterium oceny ofert, termin związania ofertą, warunki płatności, umowa w 
spr. zamówienia, wybór ofert i inne. 
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru, transportu   i unieszkodliwiania 

odpadów  pokonsumpcyjnych kategorii III (odpady    o kodzie 16 03 80) z Wojewódzkiego 
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Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 18A 10-561 
Olsztyn w ilości szacunkowej 96 000kg (średnio 4 000kg miesięcznie) 

2) Częstotliwość odbioru odpadów pokonsumpcyjnych: cyklicznie  minimum  2   razy w 
tygodniu w dni robocze poniedziałku do soboty włącznie,  między godz. 9 00 a 12 00oraz  w 
zależności od potrzeb. Odbiór będzie następował według wcześniej ustalonego z 
wykonawca usługi harmonogramu, a w razie konieczności po zgłoszeniu  telefonicznym.  
 

3) Wykonawca odpowiada za załadunek, transport, gromadzenie   i utylizacje odpadów z 
zachowaniem wszelkich przepisów prawa związanych z tego rodzaju odpadami, przed 
Zamawiającym i wszystkimi organami nadzoru i kontroli w związku z realizowaną usługą. 

4) Usługa winna być realizowana z zachowaniem przepisów następujących ustaw: 
 a) Ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych z dnia  
                           19.08.2011 r, (Dz. U. z 2011r. nr 227, poz. 1367 z późn. zm.). 
 b) Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn.  
                            zm.). 

5) Wykonawca przystępując do postępowania akceptuje fakt, iż ilości podane powyżej są 
ilościami szacunkowymi zależnymi od bieżących potrzeb Wojewódzkiego 
Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, na rzecz którego realizowana jest 
usługa i w trakcie realizacji umowy mogą ulec zmniejszeniu ilości odpadów 
pokonsumpcyjnych.  

  
6) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Kuchnię szpitalną,  przez cały okres trwania 

umowy,  w pojemniki plastikowe, zamykane, odpowiednie do rodzaju odpadu,  w ilości  
niezbędnej do swobodnego   gromadzenia odpadów - min. 7 szt. o poj.  200- 240L każdy. 

 
7)  Pojemniki muszą być szczelne, nieuszkodzone z pokrywą do zamknięcia przymocowaną 

na stałe do pojemnika na odpady. Pojemniki muszą posiadać kółka przystosowane do 
transportu. Pojemniki, które Wykonawca dostarcza do gromadzenia odpadków w Szpitalu 
muszą być czyste, sprawne i zdezynfekowane. Wykonawca jest zobowiązany odbierać 
napełnione pojemniki z pomieszczenia wyznaczonego do składowania i do tego samego 
pomieszczenia dostarczać czyste. 

 

8) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.  
9) Termin wykonania zamówienia: dostawa przedmiotu zamówienia: 

- sukcesywnie w okresie 24 miesięcy od daty  umowy zawartej w sprawie  
przedmiotowego zamówienia.   

               10) Warunki i termin płatności. Należne wynagrodzenie płatne będzie do 30 dni od daty  
                    przekazania  Zamawiającemu  wystawionej faktury VAT lub rachunku.  

 
             11) Kryterium oceny ofert:   – 100% cena za 1 kg odpadów.  
                   Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru: 
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Wp1  – wartość punktowa obliczona do dwóch miejsc po przecinku, 
R    -  ranga w ocenie, tj.:  100 pkt. 
Cnaj.   -  cena najkorzystniejszej oferty (najtańsza z ważnych ofert) 
Cof.bad.   – cena oferty badanej 
 
 
UWAGA.  
Przed wyborem ofert zastrzega się prawo do negocjacji ceny ofertowej za przedmiot 
zamówienia w celu jej obniżenia. Negocjacje będą prowadzone telefonicznie lub e-mail z 
Wykonawcą lub osobą upoważnioną. Informacje dot. danych kontaktowych oraz nazwisko i 
imię osoby up. do prowadzenia negocjacji należy podać w zał. nr 1 do SIWZ. pkt. 1. Negocjacje 
nie są obligatoryjne. 
       12) Z wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę za przedmiot zamówienia opisany w zdaniu  
                    zostanie zawarta umowa, której wzór  stanowi zał. nr 3. 
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13) Forma złożenia oferty, termin składania i otwarcia ofert. 
1) Ofertę należy złożyć  w terminie do dnia 23-12-2020r.godz. 10.00 w formie pisemnej, w 
zamkniętej kopercie opatrzonej nazwa i adresem wykonawcy oraz dopiskiem „OFERTA 
Odpady nie otwierać przed 23-12-2020r godz. 11:00” -  osobiście lub przesyłając  na adres: 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy , 10-561, ul. Żołnierska 18a – Sekcja 
zamówień publicznych (pok. nr 01). 
2) Otwarcie ofert odbędzie się dnia 23-12-2020r. godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego, 
Sekcja zamówień publicznych pok. nr 01. 
3) Oferty złożone po wyznaczonym terminie określonym w ppkt. 1 będą zwrócone do 
wykonawcy bez ich otwierania. 
  

14) Wymagane dokumenty: 
14.1 Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy  

1) Pełnomocnictwo do podpisywania oferty jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba  
upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. 1   (oryginał). 

2) Formularz ofertowy  - wzór zał. nr 1  
3) Oświadczenie z art. 25 ustawy Prawo zamówień publicznych – wzór stanowi zał. nr 2 i 3.  
4) Zezwolenie wydane w drodze decyzji przez właściwy organ na zbieranie i 

przetwarzanie odpadów o kodzie 16 03 80, zgodnie z art. 41 ust. 1 i 2  Ustawy o 
odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. z p. zm. 

5) Zwolenie wydane w drodze decyzji przez właściwy organ na transport odpadów,  
 zgodnie z art.233 ust. 1 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia  2012 r. art. 24 ust. 1 
z p. zm. 

 
4. Opis warunków udziału w postępowaniu.  
A.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1)  nie podlegają wykluczeniu 
1.1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia, szczególnie w oparciu o 
przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy. Zaniechanie tego obowiązku będzie stanowiło 
podstawę wykluczenia Wykonawcy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3ustawy. 
1.2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania. 
2) posiadają aktualne  uprawnienia na transport, przechowywanie i  wytwarzanie odpadów 
powstających  w związku z przetwarzaniem odpadów pokonsumpcyjnych  
W przypadku nieposiadania przez wykonawcę  uprawnienia na utylizacje    odpadów niebezpiecznych, 
w celu spełnienia warunku wymagane jest dołączenie do oferty  aktualnych umów zawartych z innymi 
podmiotami, które posiadają uprawnienia do prowadzenia takiej działalności, wraz z załączeniem  
aktualnych pozwoleń. Ocena spełnienia warunku nastąpi   na podstawie przedstawionych przez 
Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w  rozdz. VI A pkt. 4  i 5. Jeśli z ich treści 
wynikało będzie, że  wykonawca posiada uprawnienia ww, lub ma zawarte wymagane umowy 
wykonawca spełni warunek. Jeśli będzie wynikało odmiennie –  wykonawca warunku nie spełni. 
 
B. Informacje o podmiotach trzecich. 
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
2.Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa powyżej wystąpi 
wyłącznie  
w przypadku kiedy:  
2.1.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 
2.2.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 zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia 
2.3.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  
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2.4.Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 
solidarnie 
 z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 
zasobów nie ponosi winy.  
2.5.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o 
którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby 
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej  
części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną 
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany 
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
 
 
D. Informacje o podwykonawcach. 
1) Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia  
2) Informacje o podwykonawcach Wykonawca zamieszcza w Oświadczeniu  (Załącznik nr 1 pkt. 9 do 
SIWZ). 
3) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
4) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany 
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
 
 
 
5. Inne postanowienia. 

1) Każdy wykonawca, który złoży ofertę zostanie powiadomiony pisemnie o rozstrzygnięciu 
postępowania. O terminie i miejscu zawarcia umowy wybrany wykonawca, którego oferta 
zostanie jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony pisemnie e-mail. Umowa zostanie 
zawarta niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej. 

2) Cena ofertowa jest ceną brutto i powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki 
przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że 
cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją i dostawą przedmiotu 
zamówienia wynikające wprost,  jak również nie ujęte,  a niezbędne do wykonania zadania tj. 
podatek VAT, koszty transportu, utylizacji przedmiotu zamówienia  itp. 

3) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. 
4) Oferty niezgodne z treścią SIWZ oraz nie obejmujące całego zakresu przedmiotu zamówienia 

nie będą podlegały ocenie i zostaną uznane  jako nieważne, a oferta podlegać będzie 
odrzuceniu jako niezgodna z treścią   SIWZ.  

5) Zamawiający nie zwraca kosztów poniesionych przez wykonawców tyt. przygotowania i 
złożenia oferty. 

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania – na każdym jego etapie, 
przed zawarciem umowy, bez podania przyczyn w szczególności: w przypadku, gdy cena 
oferty najkorzystniejszej z pośród złożonych do postępowania przekraczać będzie wysokość 
środków, jaką przeznaczył Zamawiający na realizacje zamówienia w niniejszym 
postępowaniu.  

7) Umowa w sprawie zamówienia może być zawarta choćby do postępowania złożona została 
tylko jedna ważna oferta.   

8) Dopuszcza się wykonanie przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców.  
9) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Ilość części – 1. 
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10) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wykonawcy wyjaśnień treści złożonej oferty, 
a także prawo do wezwania wykonawcy do uzupełnienia wymaganych dokumentów, które 
będą zawierały błędy lub wady lub będzie brak dokumentu w ofercie. Wezwanie do 
uzupełnienia nie dotyczy formularza ofertowego zał. nr 1   SIWZ. 

11) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia zamówień powtarzających się.  
12) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
13)  Adres poczty elektronicznej: przetargi@wssd.olsztyn.pl 
14) Adres strony internetowej: www.wssd.olsztyn.pl  

   6. Załączniki:  
Zał. nr 1 Formularz ofertowy; zał. nr 4 Umowa – projekt; zał. nr 2 i 3 oświadczenie wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
SIWZ opracował:  Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych – Piotr Wichowski  /podpis nieczytelny/      
                     

 
 
 
                  Zatwierdzam  

______________________________________ 
          

          dr n. med. Krystyna Piskorz - Ogórek 
             DYREKTOR SZPITALA 

                  /podpis nieczytelny/ 
 
 
Olsztyn, dnia 17-12-2020r 
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Znak sprawy SZP-332-67KO-2020                                                                                        Załącznik Nr 1 
                                                                 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  
 
 
1.Dane dotyczące wykonawcy* 
Nazwa: ................................................ 
   
Siedziba: ................................................  
   
Adres poczty elektronicznej:  ................................................   
Strona internetowa:  ................................................   
Numer telefonu:  0 (..) ......................................   (GSM) ...................................   
Numer faksu:   0 (..) ......................................  
Numer REGON:  ................................................ 
Numer NIP:   ................................................ 
Godziny urzędowania.....................................................  
Nr rachunku bankowego ........................................................................................ 
 
2. Dane dotyczące zamawiającego 
 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy  im. prof. dr  Stanisława Popowskiego w 
Olsztynie 

adres siedziby:  ul. Żołnierska 18a ; 10-561 Olsztyn 
NIP 7392954843                                                          Regon 000295580 

 

 Wykonawca lub osoba upoważniona do prowadzenia negocjacji cenowych w imieniu 
Wykonawcy  

................................................nr telefonu.................... adres e-mailHHHH.*. 

 
3. Zobowiązania Wykonawcy 
Nawiązując do  zamówienia, którego przedmiotem jest: Odbiór, transport i przetwarzanie 
odpadów   pokonsumpcyjnych z Kuchni szpitalnej (nr sprawy: Znak sprawy SZP-332-
67KO-2020)  oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zamówienia  za cenę: 
 
3.1 Cena  oferty* 
 
L.p. Nazwa przedmiotu zamówienia Jedn. M. Ilość kg Cena zł. za 1 kg 

netto/brutto 
Cena łączna za 

całość 
netto/brutto 

1 Odpady o kodzie 16 03 80  Kg 97 000 
 

...........zł. netto /   

.....      zł. brutto 

 
...........zł. netto /   
.....      zł. brutto 

 
 
4. Oświadczam, że* :  
• Wykonam zamówienie  w  wymaganym w SIWZ okresie 
• Akceptuję termin płatności: do 30 dni od daty wystawienia faktury.   
• Oświadczam, iż wszelkie usterki i wady  dot. przedmiotu zamówienia  będą usuwane w terminie 

wymaganych przez Zamawiającego w Specyfikacji przedmiotowego postępowania.  Wnioski i 
zgłoszenia należy kierować na adres: Nazwa i adres oraz nr tel. i fax lub e-
mail.................................................................................................................................................. 

• Osoba odpowiedzialna za wykonanie przedmiotu zamówienia jest  ....................................nr 
tel,...................fax ..........................* 

• Termin związania ofertą – 30 dni. 
• Na oferowany przedmiot zamówienia   udzielam gwarancji w ilości  zadanie nr   ....          

................. miesięcy* 
 
5.  Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji zamówienia. 
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5.1.Oświadczamy, że pozyskaliśmy od Zamawiającego niezbędne informacje dot.  wykonania 
przedmiotu zamówienia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do 
przygotowania oferty. 
5.2.Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w pkt. 4 ppkt 5) ww. 
5.3 . Oświadczamy, że załączone do warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz 
postanowienia  zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku 
wyboru naszej oferty do wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie.  
5.4 Oświadczam/y, że wybór mojej/naszej oferty  nie** będzie prowadził do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.  
5.5 Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
 
6. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę*: 
 
Do oferty załączam 
(wymienić) - ........... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
- .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......... 
- .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... itd. 
 
7. Zastrzeżenie wykonawcy* 
 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione*: /podać 
jeśli dotyczy/ 
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 
 
8. Inne informacje wykonawcy*:  
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 
9. Oświadczam, iż wykonam  w całości przedmiot zamówienia *bez/ z  udziałem  
podwykonawców,   którym powierzam zakres zamówienia ...................................................  
 
 
 
10. Oferta zawiera razem ....................stron*. 
 
 
Miejscowość i data ................................... 
 
 
______________________________                                        _____________________________ 
Imiona i nazwiska osób                                             Czytelne  podpisy osób uprawnionych do  
uprawnionych do  reprezentowania wykonawcy                          reprezentowania wykonawcy
   
 
* podać żądane informacje lub niepotrzebne skreślić   
 
**Jeżeli Oświadczenie ww jest o treści pozytywnej (tj. wybór oferty wykonawcy będzie prowadził obowiązku 
podatkowego) wówczas ono powinno zawierać: 

• potwierdzenie, iż wybór Twojej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

• wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 
takiego obowiązku podatkowego (wskazując jednocześnie nazwę, która znajdzie się później na fakturze), 

• wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwot
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                                                                          Załącznik nr 2 

 
Wykonawca: 
RRRRRRRRRRRRRRR

RRRRRRRRRRRRRRR 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
RRRRRRRRRRRRRRR

RRRRRRRRRRRRRRR 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 
 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

   Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:  Odbiór, transport i 
przetwarzanie odpadów   pokonsumpcyjnych z Kuchni szpitalnej (nr spr. SZP-332-
67KO/2020), prowadzonego przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w 
Olsztynie, oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

• Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 

RRRRR.RR. (miejscowość), dnia RRRR.RR. r.  

 

       RRRRRRRRRRRRRRRR 

(podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. RRRR. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 

art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20  ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, 

na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR.. 

 

RRRRR.RR. (miejscowość), dnia RRRRRRR. r.  

 

       RRRRRRRRRRRRRRRR 
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(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

RRRRR.RR. (miejscowość), dnia RRRRRRR. r.  

 

       RRRRRRRRRRRRRRRR 

(podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

RRRRR.RR. (miejscowość), dnia RRRRRRR. r.  

 

       RRRRRRRRRRRRRRRR 

(podpis) 
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Załącznik nr 3 
                 Wykonawca: 

RRRRRRRRRRRRRR 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

RRRRRRRRRRRRRR 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 
   Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:  Odbiór, transport i 
przetwarzanie odpadów   pokonsumpcyjnych z Kuchni szpitalnej (nr spr. SZP-332-
67KO/2020), prowadzonego przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w 
Olsztynie, oświadczam, co następuje: 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w     SIWZ. 

 

RRRRR.RR. (miejscowość), dnia RRRR.RR. r.  

       RRRRRRRRRRRRRRRR 

(podpis) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w SIWZ , polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: RR 

..RRRRRRRRRRRRRR, w następującym zakresie: RRRRRRRRRRRRRRRR 

 (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu – podać  dotyczy lub nie dotyczy).  

 

RRRRR.RR. (miejscowość), dnia RRRR.RR. r.  

       RRRRRRRRRRRRRRRR 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

RRRRR.RR. (miejscowość), dnia RRRR.RR. r.  

       RRRRRRRRRRRRRRRR 

(podpis) 
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         UMOWA NR SZP/67/2020/PW                Zał. nr 4 

Umowa została zawarta  dnia ..............2020r.   pomiędzy : 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie im. prof.  Stanisława Popowskiego  
adres siedziby:  10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18a  

 NIP  739-29-54-843     Regon 000295580 

reprezentowanym przez: 

1.      Dyrektora Szpitala dr n. med.  Krystynę Piskorz-Ogórek 

2.     przy kontrasygnacie Głównego Księgowego mgr Leszka Gutowskiego  

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

adres siedziby: ul. 
            NIP                                     Regon  

reprezentowanym przez: 

1.  ................................................ 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 
Zamawiający oświadcza, że w wyniku przeprowadzonej procedury w trybie Konkursu ofertowego, 

którego przedmiot zamówienia stanowi Odbiór, transport i przetwarzanie odpadów   
pokonsumpcyjnych z Kuchni szpitalnej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala 
Dziecięcego w Olsztynie, z dnia RR-12-2020r. (znak sprawy: SZP-332-67KO-2020), opartego na 
przepisach Regulaminu wewnętrznego Szpitala dla zamówień poniżej wartości 30 tyś. €,  w ramach  
zamówienia została wybrana oferta w/w Firmy.      

§ 1 

1. Przedmiot niniejszej umowy stanowią usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów 
opisanych w SIWZ. 
2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony w ust. 
1. 
3. Przedmiot Umowy jest szczegółowo określony w ofercie Wykonawcy z dnia RRRRRR.r., która 
stanowi załącznik do niniejszej Umowy. 
4. Ustalona w SIWZ ilość odpadów poddanych unieszkodliwianiu  może ulec zmniejszeniu do 20% 
stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. 
5.    Zmniejszenie ilości kg odpadów nie powodujące zwiększenia łącznej wartości brutto umowy, nie 
stanowi zmiany jej warunków oraz  nie wymaga sporządzenia odrębnego aneksu do niniejszej 
Umowy . 

§ 2 

1.  Termin obowiązywania umowy  od RR-2021r.  do  RR.2022r. przy czym Strony ustalają, że 
umowę uważa się za zrealizowaną  i rozwiązaną z chwilą upłynięcia wyżej określonej daty lub po 
zrealizowaniu usług na kwotę określoną w § 3 ust. 3.  

2.  Usługa winna być realizowana z zachowaniem przepisów następujących ustaw: 
 a) Ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych z dnia 19.08.2011 r,  
                                 (Dz. U. z 2011r. nr 227, poz. 1367 z późn. zm.). 
 b) Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.). 
2. Odpady  muszą być odbierane w dni robocze od poniedziałku do soboty włącznie,  między godz. 9 

00 a godz. 12 00 , natomiast w przypadku gdy gromadzenie odpadów przekroczy 62 godzin  po 
wcześniejszym telefonicznym powiadomieniu. 

3. Odpady będą odbierane w kontenerach odpowiednich dla rodzaju odpadu, które zabezpiecza do 
Wykonawca na czas trwania umowy,  w ilości 7 szt. o poj.  200- 240L każdy, niezbędnej do 
zapewnienia Zamawiającemu swobodnego ich gromadzenia.   
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4. Za załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów odpowiada Wykonawca przed 
Zamawiającym i wszystkimi organami nadzoru i kontroli w związku z realizowaną usługą.  

 
5.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi stanowiącej przedmiot zamówienia również w 
dni ustawowo wolne od pracy, tak aby  czas przechowywania odpadów w siedzibie Zamawiającego 
nie przekroczył 62 godzin od chwili ich wytworzenia przez Szpital.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji ilościowo – asortymentowej odebranych 
odpadów z zastosowaniem dokumentów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 
lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 
2006 r. , Nr 30,  poz. 213 z p. zm.) 

7.Wykonawca oświadcza, iż świadczone usługi będą wykonywane z zachowaniem wszelkich 
wymogów  nałożonych przez przepisy prawa i pozostawać będą w zgodzie z zapisami warunków 
zawartych treści SIWZ  oraz ofertą złożoną w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia (znak SZP-332-04PN/2020)  

§ 3 

1. Za całkowite  wykonanie Umowy,  Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie netto  
do  HHHHHH..zł.  

2. Do wymienionej w ust. 1 kwoty Wykonawca doliczy podatek VAT w wysokości HHHHzł.  
3. Razem brutto ust. 1 i 2: HHHHHH.. zł. 
4. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.  
5. Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na rachunek 

bankowy wskazany na fakturze w terminie 45 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez 
Wykonawcę na rachunek nr RRRRRRRR... 

6. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

7.  Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki po 
upływie 30 dni od daty wystawienia faktury. 

8. Ceny podane w załączniku nr 1  nie mogą  ulec zmianie  przez okres trwania umowy  z 
zastrzeżeniem, iż urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. W takim 
przypadku zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto. Cena netto pozostanie bez zmian. 
Zmiany stawki podatku VAT następują z dniem wejścia w życie aktu prawnego. 

9. Zamawiający zapłaci za rzeczywisty zakres zrealizowanego zamówienia. 
10.   Wykonawca zobowiązuje się, iż nie wstrzyma wykonywania usług będących przedmiotem 

zamówienia, w przypadku nieterminowego regulowania należności. 

§ 4 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy z winy 
Wykonawcy, w formie kar umownych. 

2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kar umownych:                                                                                                                                                          

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 400,00 złotych  za każdy dzień 
zwłoki (nieodebranie odpadu w umówionym, ustalonym przez strony umowy terminie ich o 
odbioru) stanowiącej zamówioną części usługi z przedmiot zamówienia 

b) w przypadku stwierdzenia braku w okresie trwania umowy nw. dokumentów lub zmianę 
pojazdów w wysokości 2 000,00 złotych   za każde stwierdzenie braku lub zmiany : 

1) aktualnego zezwolenia wydanego w drodze decyzji przez właściwy organ na przetwarzanie 
odpadów, zgodnie z art. 41 ust. 1 i 2  Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 z p. zm. r.  

2) aktualnego zezwolenia wydanego w drodze decyzji przez właściwy organ na transport 
odpadów,  zgodnie z art. 233 ust. 1 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia  2012 r z p. zm.. 

c) z tytułu wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia od umowy z przyczyn lub powodów 
występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w 
§ 3 ust.3  od  wartości  niezrealizowanego przedmiotu  umowy  

 
3.   W przypadku wyrządzenia szkody Zamawiającemu lub osobom trzecim związanej z przedmiotem 

zamówienia, Zamawiający może żądać od Wykonawcy naprawienia  szkody do pełnej jej 

wysokości, niezależnie od treści art. 1 i 2   § 4.  
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4.   Kary umowne mogą zostać potrącone z ceny określonej w § 3 ust. 3,  na podstawie sporządzonej 

przez Zamawiającego księgowej noty obciążeniowej.  

 

   § 5 

1.  Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 1 
miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

2 Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w 
przypadku  naruszenia jej postanowień przez Wykonawcę w szczególności, w przypadku 
nieodbrania odpadów  w wymaganym terminie (dni)  minimum 3 razy w miesiącu.   

3. Niezależnie od powyższego Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z 
zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia,  ze skutkiem na koniec miesiąca 
kalendarzowego -  bez podania przyczyn. 

§ 6 

Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą  osób trzecich bez uprzedniej, 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

                                                                               § 7 
1. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa 
następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej 
umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 

1.1 zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty, realizację i  nadzór nad realizacją przedmiotu 
umowy; 
1.2 wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 
1.3 zmiana terminu obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania wartości 
przedmiotu umowy  
1.4 nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kc. 
1.5 Zaistnienie nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych 
1.6 Zaistnienia siły wyższej 
1.7 zmianę postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy 
jeżeli  nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e niezależnie od ich wartości, 
1.8 łączna wartość zmian  jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie  

w umowie  
1.9 Zmiana miejsca odbioru – w przypadku przeniesienia punktu odbioru ze Szpitala 
1.10 zmniejszenia ceny - wskutek obniżenia cen usług  
1.11 W przypadku niewykorzystania ilości lub wartości przedmiotów zamówienia objętych 

niniejszą umową, w okresie jej  obowiązywania, dopuszcza się zmianę terminu, o którym 
mowa w § 5 ust. 1. Zmiana terminu wymagać będzie formy pisemnej – aneks do umowy. 

 
2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10  przewiduje 
się zmianę terminu lub sposobu wykonania umowy lub spełnienia świadczeń o ile powodować one 
będą konieczność tych zmian,  z zastrzeżeniem ust. 1.8. 
3.Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  
4.Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku 
bankowego); 
- zmiany danych teleadresowych,; 
5. Zmiany o których mowa w ust. 2  dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku i 
jego akceptacji przez Strony.  

                                                                § 8 
 

Wykonawca nie może bez zgody ( pisemnej ) Zamawiającego przenieść ewentualnych  wierzytelności 

mogących wyniknąć z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 
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§ 9 

Strony zgodnie ustalają, że w przypadku ewentualnych sporów powstałych w związku z realizacją 
umowy,  dążyć będą do polubownego ich załatwienia. Jeśli to nie przyniesie oczekiwanego przez 
Strony umowy skutku,  spory rozstrzygane będą przed  sądem właściwym ze względu na siedzibę 
Zamawiającego. 

§ 10 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 

§ 11 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną wobec Zamawiającego i osób trzecich w przypadku 
wyrządzenia szkody w związku z nienależytym wykonywaniem przedmiotem umowy. 

 

§ 12 

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy. 

§ 13 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron. 

 

 

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

          WYKONAWCA                                                                        ZAMAWIAJACY 
 


