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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości poniżej 130 000 EURO 
na 
 

„Odbiór, transport  i utylizacja termiczna odpadów weterynaryjnych od Zakładu 
Higieny  Weterynaryjnej w Gdańsku 

 
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 

 
pod nr 10522-2013 z dnia 08.01.2013 r. 

 
 
 
 
 
 
ZAMAWIAJ ĄCY: 
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 
ul. Na Stoku 50 
80-958 Gdańsk 
 
Fax: 0 58 302 39 62 
www.gdansk.wiw.gov.pl 
 
 
NIP 583-000-45-09  
Regon 000092893  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PODSTAWA PRAWNA  

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 
poz. 759 ze zm..), zwana dalej „ustawą”. 
 
 



Sprawa nr WIW/a/z.272.1.2013 

 

2

 
SPIS TREŚCI: 
 
Rozdział   1:  Opis przedmiotu zamówienia 

Rozdział   2:  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków 

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

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Rozdział   4:  Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 

Rozdział   5:  Wymagania dotyczące wadium 

Rozdział   6:  Opis sposobu przygotowania oferty 

Rozdział   7:  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

Rozdział   8:  Opis sposobu obliczenia ceny 

Rozdział   9:  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

Rozdział 10:  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Rozdział 11:  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

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

postępowania o udzielenie zamówienia 

Rozdział 13:  Wzór umowy 

Rozdział 14: Wzór oferty 

Rozdział 15: Wzory załączników do oferty 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Sprawa nr WIW/a/z.272.1.2013 

 

3

 
 

Rozdział  1 
Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia.  
1.1. Przedmiotem zamówienia  jest odbiór, transport i utylizacja termiczna odpadów 

weterynaryjnych od Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku.  
1.2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) :  
90520000-8  - Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i  

niebezpiecznych 
90524300-9 -  Usługi usuwania odpadów biologicznych 

 
CZĘŚĆ I  - odbiór, transport i utylizacja termiczna odpadów weterynaryjnych- 
1.  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 l12, 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 
spożycia 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 szczelnie zamkniętych pojemnikach z polietylenu HDPE o 
pojemności 60 dcm3, odpornych na uderzenia i chemikalia przystosowane do składowania i 
transportu anatomiczno-patologicznych odpadów weterynaryjnych. Pojemniki 
przystosowane są do spalania łącznie z zawartością, bez możliwości przenikania 
chorobotwórczych bakterii, wirusów do środowiska w czasie składowania oraz transportu do 
miejsc utylizacji. 
 
Miejsc odbioru i zakres zamówienia: 

• od Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku ul. Kaprów 10,odbiór 3 razy w tygodniu  - 
w  ilości 17.000 kg, faktyczna ilość uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania 
Zamawiającego. 

• od Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku ul. Kartuska 249,odbiór 3 razy w tygodniu  
– w ilości 10.000 kg, faktyczna ilość uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania 
Zamawiającego. 

2. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywała się 3 razy w tygodniu w ilościach uzależnionych 
od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. 

3. Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31.12.2013 r. 
4. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych. 
5. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu 

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

6. Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia przy pomocy podwykonawcy w przypadku, gdy 
wykorzystywany do realizacji zamówienia środek transportu, spełnia wymagania art. 4, ust. 3, ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. 
U. Nr 69, poz. 625 z późn. zm.)  

7. Możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty: 
a) Zmiana wielkości zamówienia: Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia wielkości 
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zamówienia do 25%. 
 

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

warunków 
 
 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

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, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie:  
a) na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów  określonych w charakterystyce 

przedmiotu zamówienia. 
 

1.2.2 . Potencjał techniczny. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował  
a) co najmniej jednym środkiem transportu do przewożenia przedmiotowych odpadów,      

spełniający 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.) 
wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. 

2. Zamawiający nie zastrzega, że 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 pózn. zm.) 

3) Wykaz posiadanych środków transportu wraz z aktualną decyzją Powiatowego Lekarza 
Weterynarii, potwierdzającą, że posiadany środek transportu spełnia 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.), 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 
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pochodzenia zwierzęcego nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U.UE.L.02.273.1, 
Dz.U.UE-sp.03-37-92 z pózn. zm.), wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi 
zasobami – wg załączonego wzoru – załącznik nr 4 do oferty. 

 
 
 

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 wykluczeniu wg załączonego wzoru - załącznik nr 3 do  
oferty; 

2)  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert  a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
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.  

4. Forma składanych dokumentów. 
Dokumenty wymienione w Rozdziale 3 SIWZ należy złożyć 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 
może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).  
 

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

dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w 
postępowaniu składa każdy 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 złożone w oryginale lub kopii 
potwierdzonej notarialnie.  

3) Wykonawcy, o których mowa w pkt 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wykonanie umowy. 

 
Rozdział 4 

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także 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 lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem ust. 3) i 4). 

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

4.  Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują zawiadomienia oraz informacje faksem 
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każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
5. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego ma nr faksu podany przez 

Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z 
treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia 
otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w 
pkt. 4 oświadczy, iż ww. nie otrzymał. 

6.  Do kontaktowania się z wykonawcami upoważniony jest pracownik: 
a) w sprawach merytorycznych – Agnieszka Świątalska  
b) w sprawach proceduralnych – Agnieszka Łukiewska – Stojek  
    Wszelkie informacje udzielane będą w godz. 8.00-14.00 od poniedziałku do piątku faksem 

na numer 58 302 39 62. 
 

Rozdział 5 
Wymagania dotyczące wadium 

 
 

Wadium nie wymaga się. 
 

Rozdział 6 
Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1. Wykonawca może złożyć 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 należy dołączyć dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale 3. 
3) Oferta i każdy z załączników powinny zostać podpisane przez Wykonawcę lub osobę 

upoważnioną 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, należy 
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 uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie 
oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Zaleca się, 
aby oferta została złożona w zaklejonej kopercie  zaadresowanej na: Wojewódzki 
Inspektorat Weterynarii 80-958 Gdańsk ul. Na Stoku 50. Na kopercie należy umieścić nazwę 
i adres wykonawcy, oraz napis: „Odbiór, transport i utylizacja termiczna odpadów 
weterynaryjnych od Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku”,  nr sprawy 
WIW/a/z.272.1.2013. Nie otwierać przed dniem  16.01.2013 r. przed godziną 10:10.” 

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

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

5.   Ofertę złożoną po terminie zwraca się w terminie określonym w art. 84 ust. 2 ustawy.  
6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
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przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż 
terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji podawanych do wiadomości podczas otwarcia ofert. 

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

8. Zamawiający dopuszcza do składania ofert równoważnych. 

 
Rozdział 7 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

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

80-958 Gdańsk ul. Na Stoku 50 
2) Termin składania ofert upływa dnia 16.01.2013 r., 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 16.01.2013 r.  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. 
3)  

Rozdział 8 
Opis sposobu obliczenia ceny 

Sposób obliczenia ceny: 

1. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i obejmuje: 
a) odbiór i transport  odpadów weterynaryjnych zgodnie z ilościami i na warunkach 

określonych w Rozdziale 1 ust.1. 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. Wielkość zamówienia 
uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania i może ulec zmianie w trakcie realizacji. 

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. 
 

Rozdział 9 
Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący 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 ceną brutto.  

2.  Sposób oceny ofert: 

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

3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną brutto. 
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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, należy przed podpisaniem umowy o zamówienie 
publiczne przedłożyć 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 każdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego za 

wykonanie umowy, 
5) wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego 

członków do czasu wykonania przedmiotu zamówienia. 
6) Wyłącznie partner wiodący tzw. lider konsorcjum jest upoważniony do podejmowania 

zobowiązań związanych z realizacją Kontraktu i otrzymania instrukcji w imieniu i na rzecz 
każdego z partnerów.  

 

Rozdział  11 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego 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. 
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Rozdział 13 
Wzór umowy 
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UMOWA Nr ……………. 
 

zawarta  w dniu…………….. w Gdańsku pomiędzy: 

Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii , 80-958 Gdańsk, ul. Na Stoku 50 

reprezentowanym przez: 

1. dr n. wet. Włodzimierz Przewoski – Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii 

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,  

a firmą:……………………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez: 

1…………………………………………………………………………………….. 

Zwanym dalej „WYKONAWCĄ”, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, sprawa nr: WIW/a/z.272.1.2013 strony postanawiają: 
 

§ 1 
 PRZEDMIOT UMOWY 

 
1.Wykonawca zobowiązuje się do odbioru, transportu i utylizacji termicznej odpadów 

weterynaryjnych od Zakładu Higieny Weterynarii w Gdańsku. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Rozdział 1 SIWZ. 
3. Miejsce oraz przewidywana ilość  odpadów określa się dla: 
• Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku ul. Kaprów 10, odbiór 3 razy w tygodniu- w 

ilości około 17 000 kg/rok. Faktyczna ilość uzależniona jest od bieżącego 
zapotrzebowania Zamawiającego.  

• Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku ul. Kartuska 249,odbiór 3 razy w tygodniu- w 
ilości około 10 000 kg/rok. Faktyczna ilość uzależniona jest od bieżącego 
zapotrzebowania Zamawiającego.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości przekazywanych odpadów. 
Zmniejszenie ilości  przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 25% ilości 
określonej w niniejszej umowie. 
 

§ 2 
 TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY 

 
1. Odbiór odpadów będzie się odbywał od daty podpisania umowy do 31.12.2013 r.  
2. Częstotliwość odbiorów uzależniona będzie od aktualnego zapotrzebowania 

Zamawiającego. 
3. Odbiór, transport i utylizacja termiczna odpadów realizowany będzie 3 razy w tygodniu. 
4. Potwierdzeniem faktu odbioru odpadów jest dokument „Karta przekazania odpadów” 

podpisana przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
 

§  3 
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 
 

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

     netto:…………………………….........zł 
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    brutto:………………………………....zł 
    (słownie:………………………………………………………………………………………….) 
    podatek VAT (……%):……………….zł 
    W tym cena za odbiór 1 kg odpadów wynosi: 
    ……………………………..netto 
    ……………………………..brutto 
2. Łączna wartość umowy brutto wynosi:……………………………………. 
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje: 
a) Odbiór, transport i utylizacja termiczna odpadów weterynaryjnych zgodnie z ilościami i na 

warunkach określonych w  § 1 i §2 oraz aktualne obowiązującymi przepisami prawa 
polskiego. 

b) dane cenowe jednostkowe, określone przez Wykonawcę, będą stałe przez cały okres 
obowiązywania umowy. 

4. Dokumentami niezbędnymi do uruchomienia płatności będzie prawidłowo wystawiona 
faktura VAT wraz z  „karta przekazania odpadów”, dostarczone do siedziby 
Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku. 
 

§  4 
 PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Przedstawicielem Zamawiającego jest - ……………………..…………….,  
tel………………………………….e-mail………………………………….. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy jest   - ……………………………………..., 
tel………………………………….e-mail………………………………….. 
 

§  5 
 WARUNKI REALIZACJI UMOWY 

 
1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 
2. Odbiór odpadów będzie się odbywał przez Wykonawcę jego transportem i na jego koszt. 
3. Środek transportu do przewożenia 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 2008 , Nr 213 poz. 1342 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 spożycia przez ludzi 
(Dz.U.UE.L.02.273.1, Dz.U.UE-sp.03-37-92 z pózn. zm.) 

4. Osoby dokonujące odbioru odpadów muszą być odpowiednio przeszkolone i wyposażone 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 
spożycia przez ludzi (Dz.U.UE.L.02.273.1, Dz.U.UE-sp.03-37-92 z późn. zm.). 

6. Odpady będą znajdowały się w pojemnikach z polietylenu HDPE o pojemności 60 dcm3*. 
7. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone przez siebie jak i podwykonawców, 

spowodowane niezgodnym z przepisami realizowaniem umowy oraz nienależytą 
starannością. 

8. Wszelkie dokumenty dotyczące przekazania odpadów i ich utylizacji przygotowuje 
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Wykonawca. 
§ 6 

 WARUNKI PŁATNO ŚCI 
 

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

2. Wykonawca będzie wystawiał faktury raz w miesiącu.  
3. Faktury będą wystawione i dostarczane do Wojewódzkiego Inspektora Weterynarii 80-958 

Gdańsk, ul. Na Stoku 50, NIP: 583-000-45-09. 
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
5. Koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 
 

§ 7 
KARY UMOWNE 

 
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych: 
1) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów, o których mowa w § 2 niniejszej 

umowy, w wysokości 0,3 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 
umowy, za każdy dzień zwłoki, 

2) w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 3 
ust. 2 umowy. 

2. Wykonawca będzie uprawniony do naliczenia Zamawiającemu odsetek za zwłokę w 
przypadku uchybienia przez Zamawiającego terminowi, o którym mowa w § 6 ust. 1. 

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

4. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa w ust. 3 
kary umowne lub inne należności Zamawiającego wynikające z umowy będą zapłacone w 
ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty. 

5. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów, o których mowa w § 2 niniejszej 
umowy, WYKONAWCA upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do zamówienia usługi u innego 
Usługodawcy i obciążenia WYKONAWCĘ różnicą kosztów poniesionych z tego tytułu. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań 
przewyższających wysokość kar umownych. 

 
§ 8 

ODSTAPIENIE OD UMOWY 
 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadkach, gdy: 
1) Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu zamówienia ponad 5 dni roboczych, z 

przyczyn leżących 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 i SIWZ. 
2.  Oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust.1, powinno być złożone 

na piśmie. 
3. Nadto w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
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wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie 
prawo żądania wynagrodzenia naliczonego za wykonaną część umowy. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać 
uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

5. Odstąpienie od umowy może odnosić się do całej umowy lub tylko do części jeszcze nie 
zrealizowanej dostawy przez Wykonawcę. 

 
§ 9  

ODPOWIEDZIALNO ŚĆ 
 

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiadała za niewykonanie swoich zobowiązań wynikających 
z niniejszej umowy, jeżeli spowodowane zostały „Siłą wyższą”. “Siła wyższa“ oznacza 
wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą Strony, występujące po podpisaniu umowy, a 
uniemożliwiające wypełnienie obowiązków Strony. Wydarzenia takie mogą obejmować w 
szczególności: wojny, pożary, powodzie, embarga przewozowe, strajki oraz oficjalne 
decyzje organów władzy państwowej. W sytuacji „Siły wyższej” strony poinformują się 
natychmiast o jej zaistnieniu i w dobrej wierze rozpatrzą możliwości realizacji bądź 
rozwiązania umowy. 

§ 10 
 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. 
 

§ 11 
 POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

 
1. Zamawiający zastrzega, że 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.  
3. Strony pozostają związane ofertą z dnia …………….………..2013 r. 
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.   
  
    

Załączniki do umowy: 
1. oferta Wykonawcy (kserokopia) 
 
 
 
       ZAMAWIAJ ĄCY                                                      WYKONAWCA 
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Rozdział 14 
 

WZÓR OFERTY  
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                                                                                                                                  Załącznik nr 1 
do oferty 

 
 

 
 

 
 

 
OFERTA 

Odbiór, transport  i  utylizacja termiczna odpadów weterynaryjnych od Zakładu 
Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku 

 
 

………………………………………………………………………………………………………….. 
nazwa wykonawcy1 

………………………………………………………………………………………………………….. 
adres 

………………………………………………………………………………………………………….. 
Regon 

………………………………………………………………………………………………………….. 
telefon, faks, e-mail 

 

 

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym przedkładam ofertę na wykonanie 
przedmiotowego zamówienia. 
 
Cena za odbiór, transport i utylizację termiczną 1 kg odpadów: 

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

należny podatek VAT ..........……… PLN  

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

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

Łączna wartość oferty za 27 000 kg : 

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

należny podatek VAT ..........……… PLN  

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

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

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń 
formalno-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 zastrzeżeń wzór umowy dołączony do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia i przyjmuję warunki w niej zawarte. 

                                                           
1 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy i adresy 
wszystkich wykonawców ze wskazaniem pełnomocnika 

 
 
 

 
pieczęć wykonawcy 
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5. Okres związania niniejszą ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 
6. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 31.12.2013r. 
7. Zamówienie wykonam/-my: 

- samodzielnie* 

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

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

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

8. Ofertę niniejszą składamy na . . . . . .  kolejno ponumerowanych stronach. 
9. Niniejszym informuję, iż 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. 
10. 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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                                                                  Rozdział 15 

 
WZORY ZAŁ ĄCZNIKÓW DO OFERTY  
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  Załącznik nr 2 do oferty  
 

 
  
 
 
 

Oświadczenie wykonawcy 
 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczam, że spełniam 
warunki udziału w postępowaniu wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.). 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

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

do reprezentowania wykonawcy 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
pieczęć wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do oferty  
 

 
 

 
  
 
 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy 
 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczam, że nie 
podlegam wykluczeniu z  udziału w postępowaniu na podstawie przesłanek wymienionych              
w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 
U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

do reprezentowania wykonawcy 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
pieczęć wykonawcy 
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                                                                                                     Załącznik nr 4 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 

Nr strony w 
ofercie 

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

 
 
 
 

Informacja o podstawie  dysponowania tymi zasobami……………………………………………… 
Oświadczam, że środek transportu spełnia wymagania SIWZ. 

 
 
 
 
 
 
 

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

do reprezentowania wykonawcy 
 
 
 
 


