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Rozdział  1 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiot zamówienia.  
1. Przedmiotem zamówienia  jest OOddbbiióórr,,  ttrraannssppoorrtt    ii    uuttyylliizzaaccjjaa  tteerrmmiicczznnaa  ooddppaaddóóww  
wweetteerryynnaarryyjjnnyycchh  oodd  WWoojjeewwóóddzzkkiieeggoo  IInnssppeekkttoorraattuu  WWeetteerryynnaarriiii  ww  GGddaańńsskkuu  pprrzzyy  uuŜŜyycciiuu  
ppoojjeemmnniikkóóww  HHDDPPEE  cczztteerrookkoołłoowwyycchh  ttyyppuu  SSUULLOO  MMGG  666600  ddccmm³³  
Miejsce odbioru: 
•   Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku ul. Kartuska 249,  
Zakres zamówienia:  
Przewidywana wielkość zamówienia wynosi: 21 000 kg/rok 

  
2.   Charakterystyka przedmiotu zamówienia: 
a) odpady posekcyjne z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej - kod odpadów: 

18.02.02 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w 
sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. Nr l 12, poz. 1206). 

b) surowiec kategorii  I,  zgodnie z  art. 4, rozporządzenia  nr 1774/2002  Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 roku, ustanawiającego przepisy sanitarne 
dotyczące  produktów ubocznych  pochodzenia zwierzęcego nie przeznaczonych do spoŜycia 
przez ludzi (Dz.U.UE.L.02.273.1, Dz.U.UE-sp.03-37-92 z p. zm.), 

c)  odpady będą znajdowały się w pojemnikach wielorazowych, szczelnie zamkniętych HDPE  
czterokołowych typu SULO MG 660 dcm3, odpornych na uderzenia, temperatury i chemikalia, 
stanowiących własność Zamawiającego. Przystosowane do składowania i transportu 
anatomiczno-patologicznych odpadów weterynaryjnych. Wykonawca odpowiada za 
załadunek i bezpieczny transport odpadów do miejsca utylizacji. 

 
3.  Wykonawca zobowiązuje się do termicznej utylizacji odpadów na terenie województwa, na 

którym zostały wytworzone, zgodnie z art. 9 ust. 3-5 ustawy o odpadach z dn. 29 lipca 2005 r. 
 
4. Realizacja przedmiotu będzie realizowana w oparciu o kaŜdorazowe telefoniczne zamówienia 

w  jednorazowych ilościach nie mniejszych niŜ 500 kg a nie większych niŜ 2600 kg. 
       KaŜdorazowy odbiór odpadów musi być potwierdzony dokumentem odbioru – "kartą    
       przekazania odpadów " 
 
2.  Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) :  

90520000-8    Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i                                 

                        niebezpiecznych 

90524300-9    Usługi usuwania odpadów biologicznych 
 

3.  Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31.12.2011 r. 
1)  Zmiana terminu wykonania umowy moŜe nastąpić gdy: 

a) nastąpią zdarzenia określane mianem siły wyŜszej  
 
 

Rozdział 2 
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków 
 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
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1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych 

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, dotyczące w szczególności: 

 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 
 
1.2.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
Warunek zostanie spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe posiada aktualne zezwolenie:  

a) na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów  
b) do zbierania i termicznej utylizacji odbieranych odpadów 

 
1.2.2 . Potencjał techniczny 
    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
    Warunek zostanie spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje lub będzie dysponował  

a) co najmniej jednym środkiem transportu do przewoŜenia przedmiotowego typu pojemników z 
odpadami, spełniającym wymagania art. 4, ust. 3, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 z pózn. 
zm.) 
b) miejscem do termicznej utylizacji odpadów 

 
2. Zamawiający nie zastrzega, Ŝe o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, 

u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne 
 

Rozdział 3 
Oświadczenia lub dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu 
 
 

1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę    warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca składa wraz z ofertą:  
 

1)   Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
art. 22 ust. 1 Ustawy - wg załączonego wzoru - załącznik nr 2 do oferty; 

2) Aktualne Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, 
wyszczególnionych w § 1, pkt.10, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia             19 
grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym 
towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 236 poz. 1986) 
dla realizacji usługi transportowej, zgodnie z ustawą z dnia 28 października 2002 r.                    
o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz.1671, z p. zm.),  

3)  Aktualne Zezwolenie do zbierania i termicznej utylizacji odbieranych odpadów zgodnie z 
wymaganiami określonymi w art.12, zał. IV, rozdz. I-VI, rozporządzenia nr 1774/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 roku,  ustanawiającego przepisy 
sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nie przeznaczonych do 
spoŜycia przez ludzi (Dz.U.UE.L.02.273.1, Dz.U.UE-sp.03-37-92 z późn. zm.), oraz aktualną 
decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii potwierdzającą spełnienie przez podmiot 
prowadzący działalność gospodarczą wymagań higienicznych dotyczących gromadzenia i 
przewozu produktów ubocznych zwierzęcego nie przeznaczonych do spoŜycia przez ludzi,  

4)  Wykaz posiadanych środków transportu wraz z aktualną decyzją Powiatowego Lekarza 
Weterynarii, potwierdzającą, Ŝe posiadany środek transportu spełnia wymagania art.4, ust. 3, 
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ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt ( Dz. U , Nr 69, poz. 625 z pózn. zm.), wynikające z art.7, zał. II, rozdz. II, 
rozporządzenia nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 
roku, ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego nie przeznaczonych do spoŜycia przez ludzi (Dz.U.UE.L.02.273.1, Dz.U.UE-
sp.03-37-92 z pózn. zm.) wg załączonego wzoru - załącznik nr 3 do oferty 

5)    Oświadczenie lub dokument wskazujące miejsce gdzie będą spalane odpady ( adres spalarni) 
 
 
 

2.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,  
Wykonawca składa wraz z ofertą: 

 
1)  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg załączonego wzoru - załącznik nr 3 do oferty; 
2)   aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w: 

a) art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy PZP wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, 
b) art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy PZP wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert 

 
3.  Wykonawcy mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a miejsce zamieszkania 

poza terytoriom Rzeczypospolitej - składają zaświadczenie właściwego organu sądowego albo 
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składnia ofert, w przypadku gdy w miejscu zamieszkania nie wydaje się takich zaświadczeń  - 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego miejsca zamieszkania. 

 
3.1.  JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej: 
I .1. zamiast dokumentów wymienionych w rozdziale 3 SIWZ pkt. 2.2b; SIWZ,  składa dokument lub 
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 

a) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,  
I.2. zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale 3 SIWZ pkt. 2.2a, składa zaświadczenie właściwego organu 
sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 
określonym w art. 24  ust  1 pkt.  4-8 ustawy. 

II.  Dokumenty wymienione w pkt. I. 1a oraz pkt I.2  powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 6 m-cy przed 
upływem terminu składania ofert.  

III.  JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. I, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. II stosuje się odpowiednio. 

IV. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający moŜe zwrócić się do właściwych organów 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z 
wnioskiem o udzielnie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŜonego dokumentu 

 
4.  Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami  
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  niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając mu w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  

 
5.    Forma składanych dokumentów. 
       Dokumenty wymienione w Rozdziale 3 SIWZ naleŜy złoŜyć w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, zgodnie z rozporządzeniem 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
moŜe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).  

 
 

6.   Wykonawcy występujący wspólnie. 
1)  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku, 

dokumenty potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu 
składa kaŜdy  z Wykonawców z osobna.  

2)  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego 
przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno zostać złoŜone w oryginale lub kopii 
potwierdzonej notarialnie.  

 
 

Rozdział 4 
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŜe wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim, z zachowaniem 
formy pisemnej.  

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują 
pisemnie, faksem z zastrzeŜeniem ust. 3) i 4). 

3. Forma pisemna zastrzeŜona jest dla złoŜenia oferty wraz załącznikami, w tym oświadczeń i 
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, nie podleganiu 
wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictwa.  

4.  JeŜeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

5. Domniemywa się, iŜ pismo wysłane przez zamawiającego na nr faksu podany przez 
wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umoŜliwiający zapoznanie się wykonawcy z 
treścią pisma, chyba Ŝe wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia 
otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt. 4 
oświadczy, iŜ ww. nie otrzymał.   

6.  Do kontaktowania się z wykonawcami upowaŜniony jest pracownik: 
a) w sprawach merytorycznych – Agnieszka Łukiewska- Stojek tel. 58 552 12 68  
b) w sprawach proceduralnych – Janusz Kłopotowski  tel. 58 302 32 52 w. 109 fax.302 39 62 
Wszelkie informacje udzielane będą w godz. 8:00-14:00 od poniedziałku do piątku 

 7. Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak 
nie później niŜ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem Ŝe wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie 
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później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu  do składania ofert.  
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaŜe wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści 
je na stronie internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja. Zamawiający nie 
przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W uzasadnionych 
przypadkach Zamawiający moŜe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający 
przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 
warunków zamówienia oraz zamieści ją na stronie internetowej. JeŜeli w wyniku zmiany treści 
SIWZ  nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy 
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert. O 
przedłuŜeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich 
wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz 
informację tę zamieści na stronie internetowej. 

8. W przypadku rozbieŜności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych 
odpowiedzi/wyjaśnień, jako obowiązującą naleŜy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie zamawiającego. 

 
 

Rozdział 5 
Wymagania dotyczące wadium 

 
 

Wadium nie wymaga się. 
 
 

Rozdział 6 
Opis sposobu przygotowania oferty 

 
 

1.   Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę.  
2.   Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
3.   Opis sposobu przygotowania ofert:  

1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim; zaleca się, aby 
oferta została sporządzona na formularzu załączonym do niniejszej specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia- Rozdział 14 „Wzór oferty”, 

2)    Do ofert naleŜy dołączyć dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale 3 
3)  Oferta i kaŜdy z załączników powinny zostać podpisane przez Wykonawcę lub osobę 

upowaŜnioną do jego reprezentowania i składania w jego imieniu oświadczenia woli.  
4)  W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie) z określeniem jego 
zakresu.  

5)   W przypadku, gdy ofertę składa osoba fizyczna prowadząca działalność  gospodarczą, 
naleŜy dołączyć do oferty aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności 
gospodarczej, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę. 

6)  Ewentualne poprawki w treści oferty powinny być naniesione czytelnie i sygnowane 
podpisem wykonawcy. 

7)  Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemoŜliwiający jej przypadkowe otwarcie 
oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Zaleca się, 
aby oferta została złoŜona w zaklejonej kopercie.  

       Na kopercie naleŜy umieścić nazwę i adres wykonawcy, oraz napis:  
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„OOddbbiióórr,,  ttrraannssppoorrtt    ii    uuttyylliizzaaccjjaa  tteerrmmiicczznnaa  ooddppaaddóóww  wweetteerryynnaarryyjjnnyycchh    

  oodd  WWoojjeewwóóddzzkkiieeggoo  IInnssppeekkttoorraattuu  WWeetteerryynnaarriiii  ww  GGddaańńsskkuu  pprrzzyy  uuŜŜyycciiuu  ppoojjeemmnniikkóóww  HHDDPPEE  

cczztteerrookkoołłoowwyycchh  ttyyppuu  SSUULLOO  MMGG  666600  ddccmm³³””  

 nr sprawy WIW 24-240-01/2011. 

Nie otwierać przed dniem  21.02.2011r. przed godziną 10:10.” 

8) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty 
niezabezpieczonej w powyŜszy sposób. 

4.   Wykonawca moŜe, przed upływem terminu składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać 
ofertę. Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak złoŜenie 
oferty, tj. w zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem np. „Zmiana oferty przetargowej”. 

5.    Ofertę złoŜoną po terminie zwraca się w terminie określonym w art. 84 ust. 2 ustawy.  
6.    Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych  
7.    Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych. 
8.   Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu 

zakupów, a takŜe nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 

9.  Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŜeli Wykonawca, nie później niŜ terminie składania 
ofert zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji 
podawanych do wiadomości podczas otwarcia ofert. 

10.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.  

 

Rozdział 7 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Składanie ofert 
1)    Oferty naleŜy składać w Sekretariacie (pokój 410) Wojewódzkiego Inspektoratu    

Weterynarii 80-958 Gdańsk ul. Na Stoku 50 
2)    Termin składania ofert upływa dnia 21.02.2011r., o godz. 10.00. 
3)    Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 

2. Otwarcie ofert 
1) Oferty zostaną otwarte w dniu 21.02.2011r  o godz. 10:10 w Wojewódzkim Inspektoracie 

Weterynarii, 80-958 Gdańsk ul. Na Stoku 50, w Sali konferencyjnej, pokój 412 
2) Otwarcie ofert jest jawne. 

 
 

Rozdział 8 

Opis sposobu obliczenia ceny 

Sposób obliczenia ceny: 

1.    Cena podana w ofercie obejmuje: 
a)  odbiór, transport i utylizację termiczną przewidywanej ilości odpadów weterynaryjnych 

wskazanej w Rozdziale 1 pkt. 1 tj. 21 000 kg/rok, na warunkach określonych w niniejszej 
specyfikacji. Dane cenowe jednostkowe, określone przez wykonawcę, będą stałe przez cały 
okres obowiązywania umowy, Wykonawca uprawniony jest do stosowania upustów tylko 
poprzez ich wkalkulowanie w cenę oferty. 

2.   Ceny podane w ofercie powinny być określone jednoznacznie i  obliczone do dwóch miejsc po 
przecinku. Rozliczenia między zamawiającym a wybranym wykonawcą prowadzone będą w 
polskich złotych. Cena oferty jest ceną brutto. 

3.     Omyłki będą poprawiane zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
4.   W sytuacji, gdy w postępowaniu złoŜy ofertę Wykonawca zagraniczny, który na podstawie 
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odrębnych przepisów, nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT na terenie Polski, 
oferta sporządzona przez takiego wykonawcę zawiera cenę z zerową stawką podatku VAT. 
Obowiązek podatkowy w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów zagranicznych, 
spoczywa na Zamawiającym. Gdy zamawiający dokona wyboru – jako najkorzystniejszej – 
oferty wykonawcy zagranicznego, z tytułu realizacji zobowiązania wynikającego z umowy, na 
podstawie obowiązujących przepisów podatkowych, zostanie na niego nałoŜony obowiązek 
uiszczenia naleŜnego podatku VAT. Podatek ten, mimo, iŜ nie będzie składał się na cenę oferty, 
tworzyć będzie wraz z nią rzeczywistą kwotę wydatkowanych środków publicznych. Podobna 
sytuacja zaistnieje w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą spoza Unii Europejskiej. Z 
uwagi na powyŜsze, dokonując czynności oceny ofert w zakresie kryterium ceny, Zamawiający 
dla porównania tych ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę 
naleŜnego podatku VAT oraz cła (jeśli taki obowiązek wystąpi), które obciąŜać będą 
zamawiającego z tytułu realizacji umowy. 

 

 

Rozdział 9 

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 
 
 

1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następującego 
kryterium: 
Cena - 100%  
Cena oferty jest łączną ceną brutto.  

2.  Sposób oceny ofert: 

PK  = [CN / CR ] x 100 
PK  - ilość punktów dla kryterium  
CN   - najniŜsza oferowana cena,  
CR   - cena oferty rozpatrywanej 

3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniŜszą łączną ceną brutto. 
 

 

Rozdział 10 

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

 

1.   Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w 
informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z ustawą. 

2.    Warunki, na których będzie zawarta umowa określa Rozdział 13 SIWZ („Wzór umowy”).  
3. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, naleŜy przed podpisaniem umowy o zamówienie 
publiczne przedłoŜyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

4.   Zaleca się, aby umowa konsorcjum regulująca współpracę wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia w szczególności zawierała postanowienia wynikające z charakteru 
konsorcjum: 
1) określenie stron umowy z oznaczeniem lidera konsorcjum, 
2) cel zawarcia umowy, 
3) czas trwania konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i 

rękojmi), 
4) zapis o solidarnej odpowiedzialności kaŜdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego za 

wykonanie umowy, 
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5) wyłączenie moŜliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego 
członków do czasu wykonania przedmiotu zamówienia. 

6) wyłącznie partner wiodący tzw. lider konsorcjum jest upowaŜniony do podejmowania 
zobowiązań związanych z realizacją Kontraktu i otrzymywania instrukcji w imieniu i na 
rzecz kaŜdego z partnerów 

  

Rozdział  11 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania. 

 

Rozdział 12 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia 

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej  
określone w Dziale VI art. 179-198 ustawy Pzp. 

 

 
 

Rozdział 13 
 

WZÓR UMOWY 
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Nr sprawy: WIW 24-240-01/2011 
 

 
UMOWA - WZÓR 

Nr _________/__________/2011 
 

 
zawarta w dniu ………………………….. r. w Gdańsku pomiędzy: 
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 80-958 Gdańsk, ul. Na Stoku 50 
 zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
1.dr n. wet. Włodzimierza Przewoskiego - Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w 
Gdańsku 
a 
firmą: ……………………………………………………… 

z siedzibą w ……………………………….., przy ul. ……………………………………,  

NIP: ………………………………,  

reprezentowaną przez: 

          1. …………………………………………….. 

zwaną dalej  „Wykonawcą”. 
 
 

§ 1 PODSTAWA PRAWNA 
 

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak  WIW 
24-240-01/2011 strony postanawiają: 

 
§ 2 PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do oddbbiioorruu,,  ttrraannssppoorrttuu  ii  uuttyylliizzaaccjjii  tteerrmmiicczznneejj  ooddppaaddóóww  

wweetteerryynnaarryyjjnnyycchh  oodd  WWoojjeewwóóddzzkkiieeggoo  IInnssppeekkttoorraattuu  WWeetteerryynnaarriiii  ww  GGddaańńsskkuu  pprrzzyy  uuŜŜyycciiuu    
ppoojjeemmnniikkóóww  HHDDPPEE  cczztteerrookkoołłoowwyycchh  ttyyppuu  SSUULLOO  MMGG  666600  ddccmm³³..  

2.   Miejscem odbioru odpadów  będzie Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku ul. Kartuska 
249.         

3. Przewidywana ilość odpadów do odebrania określa się na 21 000 kg/rok. 
3.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości przekazywanych odpadów.   
       Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie moŜe przekroczyć 25% ilości 

określonej w niniejszej umowie.  
 
 

§ 3 TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY 
 

1.   Odbiór odpadów będzie się odbywał od daty zawarcia umowy do 31.12.2011 r.  
2.   Częstotliwość odbiorów  uzaleŜniona będzie od aktualnego zapotrzebowania zamawiającego 

nie  rzadziej niŜ 1 raz w miesiącu 
3.    Zamówienia realizowane będą w terminie nie dłuŜszym niŜ 5 dni roboczych od daty pisemnego  
       zgłoszenia w  formie faksu pod nr tel…………….. lub e-mail………………….. 
       Minimalna wielkość jednorazowego transportu wynosi 500 kg, maksymalna ilość to 2600 kg. 
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4.   Potwierdzeniem faktu odbioru i utylizacji odpadów jest dokument "Karta  przekazania odpadów 
"  podpisana przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

  

 
§ 4 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 
 

1.    Przewidywane wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się,             
na podstawie oferty Wykonawcy, na kwotę:  

netto: ………………………………………………………………………………………; 

(słownie: ………………………………………………….…………………………….…);  

brutto: ………………………………………………………………………………………; 

(słownie: ………………………………………………….…………………………….…); 

podatek VAT (        %): ………………………………………………………………..…..; 

(słownie: ………………………………………………………………………………..…), 

W tym cena za odbiór 1 kg odpadów wynosi:  
………………………. netto 

………………………..brutto 

2.   Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje: 
a)  odbiór, transport  i  utylizację termiczną odpadów weterynaryjnych zgodnie z ilościami i na 

warunkach określonych w § 2 i § 3 oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 
b) dane cenowe jednostkowe, określone przez wykonawcę, będą stałe przez cały okres 

obowiązywania umowy, 
3.   Dokumentami niezbędnymi do uruchomienia płatności będzie prawidłowa wystawiana faktura 

VAT wraz z dołączoną „kartą przekazania odpadów”, dostarczone do siedziby Wojewódzkiego 
Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku. 

 
 

§  5 PRZEDSTAWICIELE STRON 
 

1. Przedstawicielem Zamawiającego jest – Czesław Kosakowski tel. 58 552 12 68 
    Emil Herbasz  tel. 58 552 12 68 

2. Przedstawicielem Wykonawcy jest -  …………………………..tel………………….  
 

 
 

§  6 WARUNKI REALIZACJI UMOWY 
 

1.    Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 
2.    Odbiór odpadów będzie się odbywał przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko. 
3.   Środek transportu do przewoŜenia przedmiotowych odpadów, musi spełniać wymagania art.4, 

ust. 3, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 z p. zm.), wynikające z art.7, zał. II, rozdz. II, 
rozporządzenia nr 1774/2002 Parlamentu  Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 
roku, ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego nie przeznaczonych do spoŜycia przez ludzi (Dz.U.UE.L.02.273.1, Dz.U.UE-
sp.03-37-92 z p. zm.), musi być przystosowany do przewoŜenia pojemników HDPE  
czterokołowych typu SULO MG 660 dcm3. 
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4.  Osoby dokonujące odbioru odpadów muszą być odpowiednio przeszkolone i wyposaŜone w 
środki ochronne. 

5.    Charakterystyka odpadów weterynaryjnych: 

a) odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej - kod odpadów: 18.02.02* i 
18.02.03.oraz 18.02.06 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 
2001 roku w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. Nr l 12, poz. 1206). 

b) surowiec kategorii  l,  zgodnie z  art.4, rozporządzenia  nr. 1774/2002  Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 roku, ustanawiającego przepisy sanitarne 
dotyczące  produktów ubocznych  pochodzenia zwierzęcego nie   przeznaczonych do spoŜycia 
przez ludzi (Dz.U.UE.L.02.273.1, Dz.U.UE-sp.03-37-92 z późn. zm.), 

c) Odpady będą znajdowały się w wielorazowych, szczelnie zamkniętych pojemnikach HDPE  
czterokołowych typu SULO MG 660 dcm3. 

6. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone przez siebie jak i podwykonawców, 
spowodowane niezgodnym z przepisami realizowaniem umowy oraz nienaleŜytą starannością. 

7.   Wszelkie dokumenty dotyczące przekazania odpadów i ich utylizacji przygotowuje Wykonawca 
 

 
§ 7 WARUNKI PŁATNOŚCI 

1.  Płatności będą dokonywane w ciągu 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 3, na konto Wykonawcy podane na 
fakturze. 

2.    Wykonawca będzie wystawiał faktury raz w miesiącu. 
3. Wysokość wynagrodzenia obliczana będzie jako iloczyn wagi odebranych odpadów oraz 

jednostkowej ceny za odbiór 1 kg odpadów. 
4.    Faktury będą wystawione dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii 80-958 Gdańsk 
       ul. Na Stoku 50, NIP: 583-000-45-09,  

5.    Za dzień zapłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6.    Koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 
 

 
§ 8 KARY UMOWNE 

1.    Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych: 
1)  w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów, o których mowa w § 3 niniejszej 

umowy, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za kaŜdy 
dzień zwłoki, 

2)   w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leŜących po 
stronie Wykonawcy, w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 
ust. 1 umowy. 

2.   Wykonawca będzie uprawniony do naliczenia Zamawiającemu odsetek za zwłokę w przypadku  
uchybienia przez Zamawiającego terminowi, o którym mowa w § 7 ust. 1. 

3. Wykonawca upowaŜnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

4.   W przypadku braku moŜliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa w ust. 3 kary 
umowne lub inne naleŜności Zamawiającego wynikające z umowy będą zapłacone w ciągu 7 
dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań 
przewyŜszających wysokość zastrzeŜonych kar umownych. 

  
§ 9 ODSTAPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy, w przypadkach, gdy: 
1).  Wykonawca opóźnia się z odbiorem odpadów ponad 10 dni roboczych  z przyczyn leŜących  
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       po stronie Wykonawcy, 
2). Wykonawca popada w stan likwidacji bądź stan upadłości, 
3). Wykonawca realizuje odbiór i utylizację przedmiotu umowy niezgodnie z     
postanowieniami niniejszej umowy. 

2.  Oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust.1, powinno być złoŜone na 
piśmie. 

3.  Nadto w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie 
leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie prawo Ŝądania 
wynagrodzenia naliczonego za wykonaną część umowy. 

 
 

§ 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
1.   śadna ze Stron nie będzie odpowiadała za niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z 

niniejszej umowy, jeŜeli spowodowane zostały „Siłą wyŜszą”. “Siła wyŜsza“ oznacza 
wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą Strony, występujące po podpisaniu umowy,         
a uniemoŜliwiające wypełnienie obowiązków Strony. Wydarzenia takie mogą obejmować w 
szczególności: wojny, poŜary, powodzie, embarga przewozowe, strajki oraz oficjalne decyzje 
organów władzy państwowej. W sytuacji „Siły wyŜszej” strony niezwłocznie poinformują się    
o jej zaistnieniu i w dobrej wierze rozpatrzą moŜliwości realizacji bądź rozwiązania umowy. 

 
 

§ 11 SPORY 
1.  Wszelkie spory między Stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy 

powinny być rozwiązywane bez zbędnej zwłoki drogą negocjacji między Stronami. 
2.  W przypadku niepowodzenia tych negocjacji, zaistniałe spory będzie rozstrzygał sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 
 
 

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1.   Zamawiający zastrzega, Ŝe wierzytelności przysługujące Wykonawcy w związku z wykonaniem 

niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej podpisanej przez Strony  pod 

rygorem niewaŜności 
3.  Strony pozostają związane ofertą z dnia …………….……….. 
4.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

Zamawiającego i  dla Wykonawcy.       
6. Załączniki do umowy: 

1 oferta Wykonawcy 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:                    WYKONAWCA: 
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WZÓR OFERTY 
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Sprawa nr WIW 24-240-01/2011                 
 
 
 
 
 

OFERTA 
 

 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 

nazwa firmy/wykonawcy1 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

adres 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Regon 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

telefon, faks  -  do kontaktów w sprawie realizacji zamówień 

 
1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym przedkładam ofertę na wykonanie 
przedmiotowego zamówienia. 
 
 

Cena za odbiór, transport i utylizację 1 kg odpadów: 

Cena netto ..............................................................................................................................PLN  

(słownie:.........................................................................................................................................) 

naleŜny podatek VAT ................................................................................................……… PLN  

Cena brutto ...........................................................................................................................PLN  

(słownie:.........................................................................................................................................) 

Łączna wartość oferty za 21 000 kg : 

Wartość netto.........................................................................................................................PLN  

(słownie:.........................................................................................................................................) 

naleŜny podatek VAT ..........……………………………………………………………..… PLN  

Wartość brutto.......................................................................................................................PLN  

(słownie:.........................................................................................................................................) 

 

2.  Oświadczam, Ŝe zapoznałem/am się z treścią SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeŜeń formalno-

                                                           
1 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, naleŜy podać nazwy i adresy 
wszystkich wykonawców ze wskazaniem pełnomocnika 
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prawnych oraz uzyskałem/am niezbędne informacje do prawidłowego przygotowania oferty. 
3.  Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią specyfikacji istotnych  

warunków zamówienia, wyjaśnień do niej i jej modyfikacji. 
4. Akceptuję bez zastrzeŜeń wzór umowy dołączony do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i przyjmuję warunki w niej zawarte.  
5.   UwaŜam się za związanego/ą niniejszą ofertą przez 30 dni, przy czym bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się w dniu otwarcia ofert i w razie wybrania niniejszej oferty zobowiązuję się 
do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie 
określonym przez zamawiającego. 

6.    Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 31.12.2011r. 
7.    Zamówienie wykonam/-my: 

-      samodzielnie* 

-      przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następujących części   

zamówienia2....................................................................................................................................

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

8.    Ofertę niniejszą składamy na . . . . . .  kolejno ponumerowanych stronach. 
 
7.  Niniejszym informuję, iŜ informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach …….. ….  

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej  konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępniane. 

8.  Do oferty załączam: 
 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

 
                                               

                              
 
* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

..............................................          ................................................................................. 
      miejscowość i data                   podpis  osoby/osób uprawnionej  

    do reprezentowania wykonawcy 

 

                                                           
2 Wypełnić lub dodać odpowiedni załącznik 
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Nr sprawy: WIW 24-240-01/2011              Załącznik nr 1 do oferty 
       

 
 
 
                         

 

 
  

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zamówienie pt: 
„OOddbbiióórr,,  ttrraannssppoorrtt    ii    uuttyylliizzaaccjjaa  tteerrmmiicczznnaa  ooddppaaddóóww  wweetteerryynnaarryyjjnnyycchh    

  oodd  WWoojjeewwóóddzzkkiieeggoo  IInnssppeekkttoorraattuu  WWeetteerryynnaarriiii  ww  GGddaańńsskkuu  pprrzzyy  uuŜŜyycciiuu  ppoojjeemmnniikkóóww  HHDDPPEE  

cczztteerrookkoołłoowwyycchh  ttyyppuu  SSUULLOO  MMGG  666600  ddccmm³³””  

 
stosownie do art.  44  w związku z art. 22 ust.1 pkt. 1-4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.), oświadczam iŜ 
spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ WIW 24-240-01/2011 dotyczące: 
 
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, 
2. posiadania wiedzy i doświadczenia  
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  
4. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

 

 

 
 
 
 
 
 
..............................................          ................................................................................. 
      miejscowość i data                podpis  osoby/osób uprawnionej  

do reprezentowania wykonawcy 
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Nr sprawy: WIW 24-240-01/2011              Załącznik nr 2 do oferty 
 
 
                   

  

OŚWIADCZENIE OFERENTA 
w trybie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 
Nazwa wykonawcy:  …………………………………………………. 

Siedziba wykonawcy: …………………………………………………. 

                           …………………………………………………. 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zamówienie pt: 

„OOddbbiióórr,,  ttrraannssppoorrtt    ii    uuttyylliizzaaccjjaa  tteerrmmiicczznnaa  ooddppaaddóóww  wweetteerryynnaarryyjjnnyycchh    

  oodd  WWoojjeewwóóddzzkkiieeggoo  IInnssppeekkttoorraattuu  WWeetteerryynnaarriiii  ww  GGddaańńsskkuu  pprrzzyy  uuŜŜyycciiuu  ppoojjeemmnniikkóóww  HHDDPPEE  

cczztteerrookkoołłoowwyycchh  ttyyppuu  SSUULLOO  MMGG  666600  ddccmm³³””  

 
oświadczamy, iŜ brak jest jakichkolwiek podstaw do wykluczenia nas jako wykonawcy zamówienia 
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznej (Dz.U. z 2010r. nr 113 
poz. 759 ze zm.) w szczególności: 
1.   firma, którą reprezentuję nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienaleŜycie, a szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w 
okresie 3 lat przed wszyciem postępowania; 

2.   w stosunku do Firmy, którą reprezentuję nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, z 
wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu zatwierdzonego 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego; 

3.   firma, która reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia, 
odroczenia, rozłoŜenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 

4.   osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału z zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

5.   w stosunku do firmy, którą reprezentuję sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary. 

 
 
 
 
..............................................          ................................................................................. 
      miejscowość i data                podpis  osoby/osób uprawnionej  

do reprezentowania wykonawcy 
 
Jednocześnie stwierdzamy iŜ świadomi jesteśmy odpowiedzialności karnej związanej  ze składaniem fałszywych oświadczeń 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
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Nr sprawy: WIW 24-240-01/2011             Załącznik nr 3 do oferty 
 
 

 
 

 

WYKAZ  ŚRODKÓW TRANSPORTU 
które będą wykorzystywane przy realizacji zamówienia 

 
 

 

L.p. Marka samochodu Nr rejestracyjny  Nr decyzji potwierdzającej spełnianie 
przez środek transportu wymagań 
obowiązujących przepisów o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt w 
odniesieniu do środka transportu   

 

Nr strony 
w ofercie 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
..............................................          ................................................................................. 
      miejscowość i data                podpis  osoby/osób uprawnionej  

do reprezentowania wykonawcy 
 


