TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Bialej
ogłasza PRZETARG PISEMNY na
„Odbiór i transport odpadów powstających w wyniku działalności
eksploatacyjnej TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej i TAURON
Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie”
1. Prowadzącym przetarg jest TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie,
ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, Oddział w Bielsku-Białej: ul. Batorego 17a,
43-300 Bielsko-Biała
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Wykaz asortymentu, za który Wykonawca
zapłaci Sprzedawcy należne
wynagrodzenie
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Opis
Złom 17 04 01 - Miedź
Złom 17 04 02 - Aluminium
Złom 17 04 05 - Żelazo i stal
Złom 17 04 07 - Zaciski aluminowostal.
Złom 17 04 07 - Linka AFL
Złom 17 04 07 - Mieszaniny metali w
tym oprawy
Złom 17 04 11 - Złom kablowy Al/Cu
Złom 17 04 11 - Złom kabli z AL.
Złom 17 04 11 - Złom kabli z Cu
Złom 16 02 13* - Zużyte urządzenia
zawierające elemenety
niebezpieczne - transformator z AL.
Złom 16 02 13* - Zużyte urządzenia
zawierające elemenety
niebezpieczne - transformator z Cu
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cz.I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Usługa, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
a) odbiór i transport odpadów z miejsca ich magazynowania,
b) postępowanie z odpadami wg hierarchii o której mowa w rozdziale 2 ustawy o
odpadach,
c) odsprzedaż na rzecz Wykonawcy odpadów podlegających powtórnemu
wykorzystaniu.

2. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia:
a)
Miejsca odbioru odpadów:
1) w Oddziale w Bielsku-Białej
 Dział Logistyki w Bielsku-Białej przy ul. Czechowickiej 25
 Region SN/nN Cieszyn ul. Frysztacka 50, 43-400 Cieszyn
 Region SN/nN Wadowice ul. Wojska Polskiego 2D, 34-100 Wadowice
 Region SN/nN Żywiec u. Wesoła 69, 34-300 Żywiec
 Jednostka Terenowa Sucha Beskidzka, ul. Przemysłowa 40, 34-200 Sucha
Beskidzka
 Jednostka Terenowa Węgierska Górka, ul. Nad Sołą, 234-350 Węgierska
Górka,
 Jednostka Terenowa Jeleśnia, ul. Suska 40a, 34-341 Jeleśnia,
2) w Oddziale w Będzinie
 Dział Logistyki w Będzinie przy ul. Kościuszki 114, 41-500 Będzin
 Jednostka Terenowa Jaworzno ul. Wojska Polskiego 1, 43-603 Jaworzno
 Jednostka Terenowa Dąbrowa Górnicza, ul. 11 Listopada 24, 41-300
Dąbrowa Górnicza
 Jednostka Terenowa Zawiercie, ul. Żabia 17, 42-400 Zawiercie
 Jednostka Terenowa Trzebinia Siersza, ul. Kopalniana 2, 32-541 Trzebinia
 Jednostka Terenowa Olkusz, ul. 1000-lecia 2d, 32-300 Olkusz
 Jednostka Terenowa Będzin, ul. Kościuszki 92, 42-500 Będzin
lub inne wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie działania Oddziału w
Bielsku-Białej lub Będzinie
b)
Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałych cen za poszczególne pozycje
wynikające z oferty przez cały czas obowiązywania umowy
c)
Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w okresie od daty zawarcia umowy
do 22.10.2019 z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu obowiązywania umowy
Sprzedawca może przesłać do Wykonawcy zgłoszenie odbioru odpadów i
Wykonawca deklaruje, że zrealizuje usługę w terminie zgodnym datą realizacji
określoną w umowie.
d)
Sprzedawca dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy,
poprzez zawarcie pisemnego Aneksu do umowy, na co Wykonawca może wyrazić
zgodę.
e)
Rozliczenie za realizację przedmiotu umowy będzie następowało odrębnymi
fakturami wystawionymi dla każdego odbioru odpadów oddzielnie.
f)
Zakres przedmiotu umowy może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu zarówno w
zakresie ilości (wagi) jak i wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przy czym wartość
umowy nie może się zwiększyć o więcej niż 30%. Wykonawcy z tytułu zmiany
zakresu przedmiotu umowy nie przysługuje żadne odszkodowanie. Wskazana
zmiana ilości przedmiotu umowy nie ma wpływu na utrzymanie stałej ceny
poszczególnych elementów przedmiotu Umowy przez okres jej obowiązywania
g)
Na czas realizacji przedmiotu zamówienia, w celu zapewnienia właściwego i
bezpiecznego magazynowania i odbioru odpadów, Wykonawca udostępni bezpłatnie
worki, pojemniki (kontenery) na odpady posiadające odpowiednie atesty wg potrzeb
Zamawiającego. O ww pojemniki Sprzedawca może się zwrócić w dowolnym czasie
trwania umowy. Wykonawca ma 14 dni na dostarczenie pojemników.
h)
Wykonawca ustali ze Sprzedajacym, tj. osobami odpowiedzialnymi za gospodarkę
odpadami w miejscach ich wytwarzania i odbioru, warunki dotyczące:



i)

j)

k)

l)

m)

n)
o)

typu pojemników na odpady (kontener, pojemnik metalowy lub z tworzywa
sztucznego, bęben stalowy, beczka, skrzynie, worek itp.), odpowiadających
danemu rodzajowi wytworzonych odpadów,
 liczbę (ilość) i pojemność pojemników na odpady uwzględniając masę
wytworzonych odpadów, przewidywaną częstotliwość odbioru odpadów z
miejsca wytwarzania oraz dostępną powierzchnię magazynową wytwórcy
odpadów,
 inne wynikłe z realizacji umowy.
Wykonawca (lub działający w jego imieniu Podwykonawca), przejmuje obowiązki
nadawcy i będzie wystawiał wymagane dokumenty przewozowe oraz pisemną
instrukcję dla kierowcy, zgodnie z ustawą o przewozie drogowym towarów
niebezpiecznych.
Wykonawca (lub działający w jego imieniu Podwykonawca) powinien potwierdzić
pisemnie odbiór odpadów (z podaniem daty wywozu, miejsca odbioru, rodzaju środka
transportu) w sposób umożliwiający prawidłowe sporządzenie i prowadzenie karty
przekazania odpadu oraz karty ewidencji odpadów według obowiązujących wzorów,
określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska i dla każdego rodzaju odpadu
odrębnie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu
odpadów.
Wykonawca (lub działający w jego imieniu Podwykonawca), realizując zadanie
odbioru odpadów o kodach określonych w ust. 1 staje się ich posiadaczem z chwilą
przejęcia nad nimi faktycznej władzy, jednak nie później niż w chwili opuszczenia
terenu, na którym realizuje zadanie objęte treścią umowy.
Wykonawca przejmuje odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich związaną
z wykonywaniem na terenie realizacji postanowień umowy, wszelkich prac zgodnie
z zasadami ochrony środowiska i gospodarki odpadami określonymi w ustawach:
Prawo ochrony środowiska, o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie,
o odpadach, o ochronie przyrody oraz zawartych w ustawie Prawo wodne.
Wykonawca (lub działający w jego imieniu Podwykonawca), działać będzie w oparciu
o ważne decyzje administracyjne określone w ustawie o odpadach dotyczące
zagospodarowania odpadów wyszczególnionych w ust. 4.
Transport odpadów z miejsca odbioru, załadunek i rozładunek odpadów
odbywać się będzie na koszt i staraniem Wykonawcy.
Zamówienie należy realizować zgodnie z:
 wymogami określonymi w ninijeszym ogłoszeniu,
 ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawie o
opakowaniach i odpadach opakowaniowych, ustawie o obowiązkach
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie
produktowej i opłacie depozytowej oraz ustawie o substancjach i preparatach
chemicznych  ustawą Prawo Ochrony Środowiska,
 rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów,
 rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dokumentów stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadów,
 przepisami obowiązującymi w transporcie drogowym Ustawą prawo o ruchu
drogowym,
 ustawą o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych,



p)

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i sposobu stosowania
przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu
odpadów niebezpiecznych,
 Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego
towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września
1957r.
Pozostałe zasady realizacji przedmiotu Zamówienia zawarte są we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

Cz. II. Informacje dotyczące przystąpienia do postepowania i złożenia oferty:
1. Przetarg przeprowadzony zostanie w formie pisemnej. Otwarcie ofert odbędzie się dnia
15.03.2019 r. o godzinie 9.30 w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej
przy ul. Czechowickiej 25 bud A pierwsze piętro, sala nr 115
2. W przetargu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do należytego wykonania Zamówienia lub przedstawią
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób
zdolnych do wykonania Zamówienia, tj. Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech
lat, licząc od daty wszczęcia postępowania (tj. zamieszczenia ogłoszenia na stronie
internetowej Zamawiającego), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał usługi zbierania i/lub przetwarzania oraz transportu odpadów
niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne, wyszczególnionych w tabeli poniżej, z
jednoczesnym potwierdzeniem, że usługi te zostały wykonane należycie. Wykonawca winien
wykazać się realizacją co najmniej jednej usługi odbioru i transportu wszystkich rodzajów
odpadów zawartych w tabeli poniżej lub kilku usług odbioru i transportu odpadów, które
łącznie zawierać będą wszystkie rodzaje odpadów wyszczególnionych w tabeli poniżej:

Lp.

Kod
odpadu

1

17 04 02

Aluminium

2
3
4

17 04 05
17 04 07
17 04 11

Żelazo i stal
Mieszaniny metali
Kable inne niż wymienione w 17 04 10

Nazwa katalogowa odpadu

3. Wymagane dokumenty:
a. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
b. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie, usług
odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot

4.

5.
6.
7.

Zamówienia (wg wymagań określonych w cz II ogloszenia), wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Do wykazu należy
załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie dostarczyć dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim,
to Wykonawca załączy inne dokumenty, potwierdzające należyte wykonanie
usług.
c. Kopie decyzji administracyjnych zezwalających Wykonawcy lub działającemu
w jego imieniu podwykonawcy, co najmniej na zbieranie i transport odpadów o
kodach określonych w pkt.2. Ogłoszenia z terminem ich obowiązywania co
najmniej do 31.12.2019. W przypadku zawarcia aneksu wydłużającego termin
wykonania umowy Sprzedawca zwróci się do Wykonawcy z prośbą o
przedłożenie decyzji o których mowa powyżej na okres przewidziany
aneksem.
d. Opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej.
e. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w Postepowaniu oraz nie
podleganiu wykluczeniu (wg załącznika nr 2 do Ogłoszenia).
f. Wykaz pojazdów własnych Wykonawcy i firm współpracujących
przystosowanych do odbioru i przewozu odpadów wg załącznika nr 3 do
Ogłoszenia.
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w cz. II
pkt 3 Ogłoszenia - „Wymagane dokumenty”. Z treści załączonych dokumentów musi
wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na cały asortyment, z zastrzeżeniem
Cz. II pkt.9.
Wadium nie jest wymagane .
Ofertę należy składać na formularzu ofertowym (załącznik nr 4 do ogłoszenia)
zamieszczonym na stronie: www.tauron-dystrybucja.pl (odnośnik: Przetargi
►Pozostałe ogłoszenia, Spółka: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej,
Rodzaj postępowania, sprzedaż).
Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie. Kopertę należy zaadresować na:
TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Filarowa 18,43-300 Bielsko-Biała Dział
Logistyki podać nazwę i adres oferenta oraz oznaczyć:
Przetarg pisemny na: „Odbiór i transport odpadów powstających w wyniku
działalności eksploatacyjnej TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej
i TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie”
„Nie otwierać przed 15.03.2019 r. godz. 9.30”

8. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub nieprawidłowego zamknięcia
koperty prowadzący przetarg nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie
przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone
oferentom bez otwierania.
9. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem,
że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty

wymagają zachowania formy pisemnej. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta i
opatrzone napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
10. Oferty należy składać do dnia 14.03.2019 r. do godz. 15:00 w Kancelarii
TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biała.
11. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia
wyznaczonego do składania ofert.
12. Wygrywa oferta z najwyższą ceną.
13. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą, cenę, prowadzący
przetarg informuje tych oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie
aukcji. Wysokość postąpienia zostanie podana przed rozpoczęciem aukcji.
14. W przypadku obecności wszystkich oferentów, którzy zaoferowali tę samą, cenę,
prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie aukcji.
15. Wyniki przetargu ogłoszone będą po rozstrzygnięciu przetargu na stronie
internetowej: www. tauron-dystrybucja.pl (odnośnik: Przetargi ►Pozostałe
ogłoszenia, Spółka: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Bielsko-Biała, Rodzaj
postępowania, sprzedaż).
16. Przystąpienie do przetargu przez oferenta oznacza akceptację warunków
określonych w ogłoszeniu i jego załączniakch.
17. O udzielenie dodatkowych informacji należy wystąpić drogą pisemną lub mailową na
adres: marta.tetla@tauron-dystrybucja.pl w terminie nie późejszym niż 5 dni
roboczych przed terminem złożenia ofert.

Cz III Wykluczenie Wykonawców
1) Z Postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:
a)
nie spełniają warunków udziału w postępowaniu określonych w cz II pkt. 2
Ogłoszenia
b)
nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub
dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków,
c)
wykonywali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem
prowadzonego Postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty
osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział
tych Wykonawców nie utrudni uczciwej konkurencji,
d)
złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
Postępowania,
2) Sprzedawca ma możliwość podjęcia decyzji o wykluczeniu z Postępowania
Wykonawcy, który poprzez nienależyte wykonanie lub niewykonanie Zamówienia,
albo poprzez inne działania związane z Zamówieniem naraził Zamawiającego lub
Spółkę Grupy TAURON na szkodę, a w szczególności, w innych Postępowaniach bez
ważnego powodu zrezygnował z wykonania Zamówienia, bądź odmówił zawarcia
umowy.
3) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. O wykluczeniu
z Postępowania Sprzedawca zawiadamia wykluczonego Wykonawcę, podając
uzasadnienie.

Cz IV Odrzucenie oferty

1) Oferta zostanie odrzucona, gdy:
a) jej treść nie odpowiada treści Ogłoszenia, z wyjątkiem niezgodności, które
Sprzedawca może poprawić zgodnie z poniższym:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek,
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją
Warunków Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
b)
c)
d)

e)

jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
zawiera błędy w obliczeniu ceny,
Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie zgodził się na
poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej lub innej omyłki polegającej na
niezgodności oferty ze Specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty,
zawiera rażąco niską cenę, z zastrzeżeniem: w toku badania i oceny ofert
Sprzedawca może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert, w szczególności, jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na
Wykonawcy.
2) O odrzuceniu oferty Sprzedawca zawiadamia Wykonawcę, którego oferta
została odrzucona podając uzasadnienie.

Cz V Unieważnienie postępowania
1) Sprzedawca unieważnia postępowanie o udzielenie Zamówienia, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie
Postępowania lub wykonanie Zamówienia nie leży w interesie Sprzedającego;

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
Wzór umowy
UMOWA NA USŁUGĘ
Nr …………..
zawarta w dniu ……………………………. (zwana dalej: Umową) pomiędzy:
TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A,
31-035 Kraków wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Sąd
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000073321, numer
identyfikacji podatkowej NIP: 611-020-28-60, Regon: 230179216, kapitał zakładowy
560 611 250,96 zł wpłacony w całości, reprezentowaną przez:
1. ……………………. – …………………..
2. ……………………. – …………………..
zwaną w dalszej części Umowy TAURON lub Sprzedawcą,
a
………... z siedzibą we …………. przy ul. …………, …………………………, wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla …………… we Wrocławiu, ……….
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………..,
kapitał zakładowy ………… zł (wpłacony w całości),
NIP: …………,
REGON: …………, którą reprezentują:
1.

…………………

- …………………..

2.

………………...

- …………………..

zwaną dalej ………………. lub Kupującym
zwanymi dalej łącznie Stronami, a oddzielnie Stroną.
Strony zawarły umowę na sukcesywną sprzedaż odpadów określonych w Załączniku nr 1 do
umowy, wytwarzanych w wyniku działalności eksploatacyjnej Oddziałów Sprzedającego, o
następującej treści:
§1
Przedmiot Umowy
1. Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność i wydać, a ……………
zobowiązuje się wykonać odbiór i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż
niebezpieczne wytwarzanych w wyniku działalności eksploatacyjnej w Oddziałach
TAURON Dystrybucja S.A. (dalej Przedmiot Umowy), zgodnie ze specyfikacją,

wykazem i złożoną ofertą (załączniki nr 1, 2, 3 do Umowy) oraz zapłacić TAURON
wynagrodzenie za te odpady.
2. Strony zgodnie oświadczają, że zakres przedmiotu umowy może ulec zwiększeniu lub
zmniejszeniu zarówno w zakresie ilości (wagi), jak i wynagrodzenia należnego
Sprzedającemu, przy czym wartość umowy wskazana w § 8 ust. 1 nie może się
zwiększyć o więcej niż 30%. Kupującemu z tytułu zmiany zakresu przedmiotu umowy
nie przysługuje żadne odszkodowanie. Wskazana zmiana ilości przedmiotu umowy nie
ma wpływu na utrzymanie stałej ceny poszczególnych elementów przedmiotu Umowy
przez okres jej obowiązywania.
§2
Termin wykonania Umowy
Strony uzgadniają następujące terminy realizacji Przedmiotu Umowy:
1.

Wykonanie Przedmiotu Umowy wskazanego w Załączniku nr 1 do Umowy nastąpi w
okresie do 22.10.2019 od daty zawarcia Umowy.

2.

Odbiór odpadów wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy będzie realizowany
sukcesywnie w dowolnych ilościach, na podstawie oddzielnych zamówień składanych
przez TAURON pisemnie. Przez zamówienie należy rozumieć zgłoszenie odbioru
odpadów wynikające z treści maila lub załączony dokument w wersji pdf. Strony
ustalają, że przekazanie zamówienia e-mailem na adres wskazany w § 24 ust. 1 spełnia
wymóg pisemności.

3.

Wymagany termin odbioru odpadów wymienionych w Załączniku nr 1: do 5 dni
roboczych od złożenia zamówienia na dane teleadresowe wskazane w § 25. Każde
wykonanie usługi musi być wcześniej awizowane z co najmniej 2 dniowym
wyprzedzeniem przez Kupującego. Sprzedaż uznana jest za zrealizowaną, jeśli
Kupujący wykona wszystkie czynności opisane w złożonym u Kupującemu
zamówieniu.

4.

Strony zastrzegają możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu z drugą ze Stron,
dokonania wydania / odbioru przedmiotu sprzedaży w terminach innych, niż to wynika z
powyższych postanowień.
§3
Oświadczenia i zapewnienia Kupującego

Kupujący oświadcza i zapewnia, że:
1) osoby wykazane w Umowie jako reprezentujące Kupującego uprawnione są do
zawarcia Umowy i zaciągania zobowiązań w jego imieniu;
2) nie istnieją jakiekolwiek przeszkody prawne ani faktyczne uniemożliwiające zawarcie
Umowy przez Kupującego, a także należyte wykonanie Przedmiotu Umowy;

3) podpisanie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiegokolwiek innego
zobowiązania zaciągniętego przez Kupującego;
4) uzyskał wszelkie wymagane zgody korporacyjne i upoważnienia do zawarcia i wykonania
Umowy;
5) posiada stosowną wiedzę, doświadczenie, zasoby kadrowe, ekonomiczne, sprzęt oraz
know how a także – w przypadku gdy wymagają tego obowiązujące przepisy - posiada
pełne uprawnienia pozwalające na należyte wykonanie Umowy, w tym dają gwarancję,
że odebrane odpady zostaną zagospodarowane (unieszkodliwione lub poddane
odzyskowi) zgodnie z obowiązującym prawem. W szczególności, Kupujący posiada
wszelkie koncesje, licencje, zezwolenia, pozwolenia lub też odpowiednie uprawnienia
zawodowe wymagane przez polskie prawo do zawarcia Umowy umożliwiające należyte
wykonanie Przedmiotu Umowy;
6) zapoznał się z warunkami realizacji Przedmiotu Umowy oraz wszelką dokumentacją
Sprzedawcy, dokonał ich weryfikacji i uznaje je za wystarczające do wykonania
Przedmiotu Umowy oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń.
7) działa w oparciu o aktualne decyzje administracyjne w zakresie ustawy o odpadach.
Jeżeli decyzje, o których mowa w punkcie 7 wygasną w czasie obowiązywania Umowy,
i Kupujący lub inny, działający z jego upoważnienia podmiot, w tym zwłaszcza
Podwykonawca, uzyska nową decyzję lub wpis do rejestru, to niezwłocznie dostarczy
Sprzedającemu kopię nowej decyzji lub potwierdzenie wpisu do rejestru.
§4
Obowiązki Sprzedawcy
1.

Sprzedający zobowiązuje się do:
1) udostępnienia Kupującemu informacji znajdujących się w jego posiadaniu,
niezbędnych do należytego wykonania Przedmiotu Umowy;
2) przeniesienia na Kupującego własności odpadów oraz ich wydanie; przeniesienie
własności odpadów odbywa się z poszanowaniem przepisów prawa oraz przepisów
wewnętrznych obowiązujących Sprzedawcy, w tym Statutu.
3) udzielenie stosownych pełnomocnictw, jeżeli jest to wymagane do wykonania
Przedmiotu Umowy.
§5
Obowiązki Kupującego

1. Kupujący zobowiązuje się w szczególności do:
1) wykonania Przedmiotu Umowy przy dołożeniu należytej staranności i przy
uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej oraz
zgodnie ze złożoną ofertą, dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej,
obowiązującymi przepisami, przekazanymi mu przez Sprzedawcę jego regulacjami
wewnętrznymi i wewnątrzkorporacyjnymi oraz obowiązującymi normami branżowymi;

2) terminowej zapłaty Sprzedawcy wynagrodzenia z tytułu przeniesienia własności
odpadów;
3) bezzwłocznego informowania
Przedmiotu Umowy;

Sprzedawcy

o

zagrożeniach

dla

wykonania

4) dokonania zakupu Przedmiotu Umowy w umówionym terminie;
5) umożliwienia Sprzedawcy bieżącej kontroli wykonywania Przedmiotu Umowy;
6) odebrania Przedmiotu Umowy;
7) zapewnienia sprzętu i materiałów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy;
8) sporządzania wszelkich dokumentów przeznaczonych dla Sprzedawcy w języku
polskim;
9) przeszkolenia personelu Sprzedawcy w zakresie koniecznym do prawidłowego
wykonania Przedmiotu Umowy;
2. Kupujący na żadnym etapie i do żadnej czynności dokonywanej w związku
z realizowanym przedmiotem Umowy nie może bez pisemnej zgody Sprzedawcy:
1) zatrudniać lub w inny sposób korzystać płatnie lub nieodpłatnie z usług osób
będących pracownikami Sprzedawcy,
2) korzystać ze środków transportu, narzędzi lub jakiegokolwiek innego mienia
należącego do Sprzedawcy.
3.

W razie naruszenia przez Kupującego zapisu ust. 2 Sprzedawcy przysługiwać
będzie prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części (zgodnie z § 11 ust. 2 pkt
1 niniejszej Umowy) i/lub naliczenia kar umownych zgodnie z § 10 ust 1 pkt. 5 niniejszej
Umowy oraz prawo do wykluczenia Kupującego z przetargów przeprowadzanych w
przyszłości.

4. Kupujący zobowiązuje się ponadto do:
a) odbioru zakupionych odpadów własnymi środkami transportu lub środkami transportu
podmiotów współpracujących, posiadających wymagane zezwolenia;
b) przekazania na własny koszt Sprzedawcy na czas realizacji Umowy odpowiednich
pojemników na odpady (kontenerów, pojemników metalowych lub z tworzywa
sztucznego, bębnów/beczek stalowych lub z tworzywa sztucznego, skrzyń z pokrywą
lub bez pokrywy, worków typu BIG BAG lub firmowych na odpady itp.)
dostosowanych do rodzaju i prawidłowego oraz bezpiecznego magazynowania i
transportu odpadów objętych niniejszą Umową;
c) tego, by udostępnione przez Kupującego pojemniki (tj. kontenery, pojemniki
metalowe lub z tworzywa sztucznego, bębny/beczki stalowe lub z tworzywa
sztucznego, skrzynie: z pokrywą lub bez pokrywy, worki typu BIG BAG lub firmowe
itp.) na odpady były dostosowane do rodzaju i ilości odbieranych odpadów,
umożliwiały łatwe, bezpieczne napełnianie i opróżnianie oraz posiadały odpowiednie
dopuszczenia lub atesty;

d) przed przekazaniem pojemników, o którym mowa w lit. b) Kupujący ustali z
przedstawicielami Sprzedawcy odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami
w miejscach ich magazynowania bądź odbioru, warunki dotyczące:


typu pojemników na odpady (kontenerów, pojemników metalowych lub z
tworzywa sztucznego, bębnów/beczek stalowych lub z tworzywa sztucznego,
skrzyni, z pokrywą lub bez pokrywy, worków typu BIG BAG lub firmowych na
odpady itp.) odpowiadających danemu rodzajowi wytwarzanych odpadów,



ilości i pojemności pojemników na odpady uwzględniających masę wytwarzanych
odpadów, przewidywaną częstotliwość odbioru odpadów z miejsca wytworzenia
oraz dostępną powierzchnię magazynową wytwórcy odpadów,



innych czynników, wynikających z realizacji Umowy w tym np. rodzaju
i ładowności podstawianych środków transportu – dostosowanych do masy
odbieranych odpadów, ilości oraz wagi napełnionych odpadami pojemników
(kontenerów) – wynikających z ustalonej ze Sprzedawcą częstotliwości odbioru
odpadów a także dostępnej pod załadunek powierzchni magazynowej
Sprzedawcy.

e) zważenia i załadunku na pojazd zapełnionych odpadami kontenerów (pojemników) z
miejsc wykonania umowy, o których mowa w § 6 niniejszej umowy;
f) podstawienia pustego pojemnika w miejsce odebranego pojemnika z odpadem –
pojemniki będą wymieniane rotacyjnie;
g) załadunku na pojazd odpadów niepodlegający z uwagi na gabaryty umieszczeniu
w kontenerach;
h) ponoszenia odpowiedzialności za objęte Umową i odebrane odpady w chwili
opuszczenia terenu, na którym realizuje zadanie objęte treścią umowy;
i)

przejęcia obowiązków nadawcy i wystawiania wymaganych dokumentów
przewozowych oraz pisemnych instrukcji dla kierowcy zgodnie z ustawą o przewozie
drogowym towarów niebezpiecznych;

j)

załadunku i transportu odpadów w sposób niepowodujący zanieczyszczenia miejsca
załadunku i trasy wywozu odpadów oraz niestwarzający zagrożenia dla życia
i zdrowia ludzi oraz środowiska;

k) usunięcia posiadanymi środkami sorpcyjnymi rozlewów odpadów płynnych, jakie
mogą się pojawić w wyniku ich załadunku w miejscu realizacji przedmiotu umowy;
l)

potwierdzenia pisemnie odbioru odpadów (z podaniem daty wywozu, adresu posesji
– miejsca odbioru, rodzaju środka transportu) w sposób umożliwiający prawidłowe
sporządzenie i prowadzenie „Karty przekazania odpadu” oraz „Karty ewidencji
odpadu” według obowiązujących wzorów;

m) przekazania
Sprzedawcy
wykazu
pojazdów
własnych
i
podmiotów
współpracujących, przystosowanych do odbioru i przewozu odpadów, stanowiącego
Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, który będzie na bieżąco aktualizowany.
5. Ponadto w ramach niniejszej Umowy Kupujący na własny koszt zapewni Sprzedawcy:
w razie potrzeby jednorazowe przeszkolenie na terenie działania TAURON Dystrybucja
S.A. Oddziały: Będzin, Bielsko – Biała, pracowników Sprzedawcy w zakresie zasad
gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem sposobów załadunku, co w

żadnym przypadku nie oznacza, że pracownicy ci wykonywać mają inne czynności, niż
nadzorować załadunek dokonywany przez Kupującego i systemów zbiórki odpadów
niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne do udostępnionych pojemników w terminie 3
tygodni od podpisania Umowy. Strony wspólnie uzgodnią i opracują zakres szkolenia,
przy czym w razie niemożności dojścia do porozumienia w tym zakresie – decyduje
TAURON.
§6
Procedura odbiorowa
1.

Strony ustalają, iż miejscem odbioru odpadów będą:
1) Oddział w Będzinie:
a) Jednostka Terenowa Jaworzno , ul. Wojska Polskiego 1 , 43-603 Jaworzno
b) Jednostka Terenowa Sosnowiec , ul. Gen. Andersa 14 , 41-200 Sosnowiec
c) Jednostka Terenowa Dąbrowa Górnicza , ul. 11 Listopada 24 , 41-300 Dąbrowa
Górnicza
d) Jednostka Terenowa Zawiercie , ul. Żabia 17 , 42-400 Zawiercie
e) Jednostka Terenowa Trzebinia-Siersza , ul. Kopalniana 2 , 32-541 Trzebinia
f) Jednostka Terenowa Olkusz , ul. 100-lecia 2d , 32-300 Olkusz
g) Jednostka terenowa Będzin , ul. Kościuszki 92 , 42-500 Będzin
h) Plac składowy, ul. Kościuszki 114, 42-500 Będzin
2) Oddział w Bielsku-Białej:
43-300 Bielsko-Biała, ul. Czechowicka 25,
43-400 Cieszyn, ul. Frysztacka 50,
32-650 Kęty, Al. Wojska Polskiego 15
34-100 Wadowice, ul. Wojska Polskiego 2d
34-400 Żywiec, ul. Wesoła 69
Jednostka Terenowa Sucha Beskidzka, ul. Przemysłowa 40, 34-200 Sucha
Beskidzka
g) Jednostka Terenowa Węgierska Górka, ul. Nad Sołą, 234-350 Węgierska Górka,
h) Jednostka Terenowa Jeleśnia, ul. Suska 40a, 34-341 Jeleśnia,
a)
b)
c)
d)
e)
f)

oraz inne, wskazane przez Sprzedawcę w uzasadnionych przypadkach, uzgodnione
każdorazowo z Kupującym, miejsca odbioru odpadów na terenie działania Oddziałów
TAURON Dystrybucja S.A.
2. Sprzedawca będzie wydawał odpady Kupującemu w miarę potrzeb Sprzedawcy, który
dołoży starań w celu zapewnienia maksymalnej masy zgromadzonych w kontenerze
odpadów.

3.

Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednie warunki do odbioru Przedmiotu
Umowy, w szczególności zobowiązuje się, iż osoby upoważnione do działania w jego
imieniu będą uczestniczyć w procedurze odbioru Przedmiotu Umowy.

4.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ciągłego sprawdzania stanu wykonania
Umowy i przedstawiania swoich uwag Kupującemu.

5.

Ważenie złomu będzie się odbywać: w Oddziale w Będzinie na wagach wskazanych
przez Kupującego posiadającą aktualną legalizację, w Oddziale w Bielsku-Białej na
posiadających aktualną legalizację wagach wskazanych przez Sprzedającego.

6.

Dokumentem potwierdzającym odbiór przez Kupującego przedmiotu sprzedaży jest
„Karta przekazania odpadu” (KPO) wystawiona i podpisana w sposób czytelny przez obie
strony nie później niż w dniu odbioru odpadu i przekazana Kupującemu w osobie
odbierającego np. kierowcy, w momencie odbioru odpadu. Osoba odbierająca powinna
posiadać stosowne upoważnienie do odbioru przedmiotu sprzedaży czyli potwierdzenia
przejęcia odpadów. Z chwilą sporządzenia KPO własność odpadów przechodzi na
Kupującego.

7.

Odbiory będą realizowane w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyjątkiem 14
sierpnia) w godzinach 7:00-14:00 lub za obopólną zgodą według ustaleń indywidualnych.

8.

Dokładna ilość odebranych odpadów zostanie wpisana w KPO po zważeniu odpadów
w miejscach wykonania umowy wyszczególnionych w § 6 ust 1, a wyjątkowo, w
przypadku niemożności podania masy odpadów u Sprzedawcy, ciężar zostanie ustalony
po zważeniu, na posiadającej ważne cechy legalizacyjne wadze Kupującego w
obecności pracownika TAURON.

9.

Kupujący zobowiązany jest na żądanie Sprzedawcy ujawnić sposób ważenia
odbieranego odpadu oraz umożliwić Sprzedawcy sprawowanie kontroli nad procesem
ważenia odpadu.

10.

Załadunek, transport oraz wszystkie inne czynności związane ze sprzedażą odbywać
się będą staraniem i na koszt Kupującego.
§7
Podwykonawstwo

1. Do zawarcia przez Kupującego umowy z Podwykonawcą, obejmującej czynności
odbioru odpadów, jest wymagane uprzednie udzielenie przez Sprzedawcę zgody, w
formie pisemnej pod rygorem nieważności. Strony ustalają, że zgoda, o której mowa w
pierwszym zdaniu, przekazana e-mailem na adres lub numer wskazany § 25 ust.1
spełnia wymóg pisemności.
2. Zawarcie przez Kupującego umowy z podwykonawcą nie stanowi podstawy do
podwyższenia wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy. Sprzedawca nie jest
solidarnie zobowiązany z Kupującym do zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy.
3. Kupujący odpowiada za działanie lub zaniechanie Podwykonawcy tak jakby sam działał
lub zaniechał działania.
4. Wykaz Podwykonawców i zakres realizowanych przez nich zadań określa Załącznik Nr 2
do umowy.
§8

Wynagrodzenie, zasady rozliczenia i płatności
1. Wynagrodzenie z tytułu sprzedaży odpadów ustalane będzie w oparciu o stały cennik
stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy. Cennik ten może ulec zmianie raz, po 12
miesiącach obowiązywania umowy. Zmieniony Cennik zostanie wprowadzony aneksem
do Umowy, w terminie do 7 dnia obowiązywania postanowień aneksu. Za zrealizowanie
Przedmiotu Umowy:
a) Kupujący zapłaci Sprzedawcy wynagrodzenie zgodnie z wyliczeniem:
Iloczyn rzeczywiście odebranych odpadów (w Mg) oraz ceny jednostkowej netto za
Mg, określonej w Cenniku dla każdego rodzaju odpadu, zgodnie z Załącznikiem nr 1
do niniejszej Umowy, do którego będzie doliczony podatek VAT według
obowiązującej stawki .
W przypadku sprzedaży towarów (przekazanie odpadów do odzysku) wykazanych w
Załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług Sprzedawca wystawi fakturę
bez naliczania podatku VAT z adnotacją „odwrotne obciążenie”.
2. Ceny jednostkowe netto określone w Załączniku Nr 1 do Umowy pozostają stałe w
poszczególnych kwartałach w całym okresie obowiązywania Umowy.
3. Ustala się, że rozliczenie za Przedmiot Umowy będzie następowało odrębnymi fakturami
wystawianymi dla sprzedaży każdej partii odpadów objętych odbiorem.
4. Podstawę do prawidłowego wystawienia faktury stanowi KPO podpisana przez
przedstawicieli obydwu Stron oraz dowód wydania „WZ” lub protokół „PR-”.
5. Sprzedający wystawiając fakturę VAT zobowiązany jest uczynić to zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a następnie dostarczy tak wystawioną
fakturę na adres Kupującego wskazany w niniejszej Umowie.
6. Z tytułu sprzedaży Kupujący zapłaci Sprzedawcy wynagrodzenie, przelewem
bankowym w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na
rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na fakturze.
7. Strony uzgadniają, że miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego jest za każdym
razem bank Strony zobowiązanej do dokonania płatności, a za datę jego wykonania
uznaje się dzień obciążenia rachunku tejże Strony w tym banku.
8. Sprzedawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
9. Kupujący oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
10. W sytuacji, gdyby którakolwiek ze Stron przestała być czynnym podatnikiem podatku od
towarów i usług (VAT), ma ona obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym drugiej
Strony pod rygorem poniesienia odpowiedzialności odszkodowawczej.
§9
Gwarancja jakości, rękojmia za wady przedmiotu sprzedaży
1. Strony nie ustanawiają gwarancji jakości.
2. Strony wyłączają rękojmię za wady – w całości.
§ 10

Kary umowne
1. Strony ustalają, że Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Sprzedawcy kar
umownych w następujących przypadkach:
1) w przypadku opóźnienia w odbiorze przedmiotu sprzedaży - w wysokości 200
złotych – za każdy dzień roboczy opóźnienia;
2) w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w całości lub w części
z przyczyn leżących po stronie Kupującego, lub gdy Kupujący odstąpi od Umowy w
całości lub w części bez uzasadnionej przyczyny – w wysokości 20.000 złotych;
3) w przypadku naruszenia przez Kupującego obowiązku poufności określonego
w § 18 Umowy – w wysokości 10.000 złotych – za każde jednokrotne naruszenie
tego obowiązku;
4) w przypadku naruszenia przez Kupującego obowiązku określonego w § 5 ust. 2
Umowy – w wysokości 10.000 złotych – za każde jednokrotne naruszenie tego
obowiązku;
2. Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych z tytułu odstąpienia od Umowy
w całości lub w części zachowują moc pomimo odstąpienia od Umowy.
3. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest
dopuszczalne, a tym samym Sprzedawca może dochodzić od Kupującego
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie
cywilnym.
§ 11
Odstąpienie od Umowy, rozwiązanie Umowy
1. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron Umowy może od niej
odstąpić w przypadkach i w sposób określony ustawą, w szczególności Kodeksem
cywilnym.
2. Niezależnie od możliwości odstąpienia przez Sprzedawcę od Umowy na podstawie ust.
1 oraz innych postanowień Umowy, Sprzedawca może od Umowy odstąpić w całości lub
części, jeżeli Kupujący naruszy istotny obowiązek określony w Umowie, a w
szczególności:
1) wykonuje Umowę bez zachowania należytej staranności, i/lub wykonuje Umowę
z naruszeniem obowiązujących przepisów, i/lub wykonuje Umowę niezgodnie
z warunkami zawartymi w niniejszej Umowie i/lub w inny sposób rażąco narusza
postanowienia Umowy, zwłaszcza narusza § 5 ust 2 Umowy,
2) nie rozpocznie odbioru odpadów w terminie bez uzasadnionej przyczyny
lub przerwie wykonywanie odbioru i przerwa ta trwała będzie dłużej niż 7 dni;

3) naruszy obowiązek zachowania poufności wynikający z Umowy, o którym mowa
w § 18 Umowy;
4) nie dostarczył potwierdzonego odpisu aktualnej przez okres obowiązywania Umowy
decyzji
administracyjnej/administracyjnych,
zezwalającej/zezwalających
na
prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwienia
(odzysku) odbieranych odpadów, jeśli w czasie obowiązywania Umowy
dotychczasowa decyzja wygaśnie,
5) utracił w czasie obowiązywania Umowy polisę ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej i niezwłocznie nie przedstawił w tym zakresie nowej,
6) nieterminowo odbiera odpady powstające w wyniku działalności gospodarczej
Sprzedającego.
W przypadkach wymienionych w niniejszym ustępie Sprzedawca może odstąpić od
Umowy, nie zwalniając Kupującego z odpowiedzialności wynikającej z warunków
Umowy i powierzyć realizację niewykonanych czynności osobie trzeciej, na koszt
Kupującego.
3. Jeśli przepis ustawy nie stanowi inaczej, uprawnienie do odstąpienia od Umowy Strona
uprawniona może wykonać w ciągu 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia
uprawniającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy - nie później jednak,
niż do dnia planowanego upływu terminu realizacji niniejszej Umowy wskazanego
powyżej w § 2
ust. 1. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu jest możliwym,
jeśli wcześniej Sprzedawca dokonał wobec Kupującego odpowiedniego wezwania, a
Kupujący nie zastosował się do tegoż wezwania w ciągu 3 dni od jego otrzymania.
4. Niezależnie od możliwości odstąpienia od Umowy przez Sprzedawcę na podstawie ust.
1 lub 2 Umowy oraz innych postanowień Umowy, Sprzedawca może od Umowy odstąpić
także bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy. W
takim przypadku ust. 3 nie ma zastosowania.
5. W razie wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie Sprzedawcy, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
Sprzedawca może (aż do dnia upływu terminu realizacji niniejszej Umowy wskazanego
powyżej w § 2 ust. 1) odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach. W takim wypadku Kupujący może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu tej części przedmiotu Umowy którą zrealizowano do dnia
odstąpienia od Umowy. Kupującemu nie przysługuje z tego tytułu żadne
odszkodowanie.
6. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron.
8. Rozwiązanie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
Sprzedawca nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
§ 13
UBEZPIECZENIA
1. Kupujący utrzyma w mocy przez cały okres trwania Umowy ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej (OC), w którym rodzaj działalności objętej ochroną będzie
zgodny z zakresem Umowy.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej objąć powinien odpowiedzialność cywilną Kupującego z
tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktową) oraz odpowiedzialność cywilną
za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
(odpowiedzialność kontraktowa). Ochroną zostaną objęte szkody rzeczowe i osobowe
wyrządzone osobom trzecim.

3.2.

Dodatkowo, zakres ubezpieczenia będzie uwzględniał:

1) szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, o ile będą
wykorzystywane do realizacji Umowy;
2) szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania
zobowiązania lub z czynu niedozwolonego;
3) szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa;
4.3.
Jeżeli do realizacji prac zostaną zatrudnieni Podwykonawcy, Kupujący zapewni
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Podwykonawców w zakresie obejmującym co
najmniej realizowane przez nich prace. Dopuszcza się zastosowanie regresu w stosunku
do Podwykonawcy będącego sprawcą szkody.
5.4.
Wysokość sumy gwarancyjnej oraz limitów odpowiedzialności dla niniejszego
ubezpieczenia OC, powinny wynosić nie mniej niż: 250.000,00 zł.
6.5.
Franszyzy redukcyjne powinny wynosić nie więcej niż 20 000 zł dla szkód
rzeczowych; brak franszyz dla szkód osobowych. W przypadku zastosowania franszyz
kwotowo-procentowych, maksymalna wartość nie może przekroczyć wskazanego
poziomu.
7.6.

Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: teren Polski.

8.7.
Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym
standardem rynkowym.
9.8.
Kupujący jest zobligowany dostarczyć kopię polisy poświadczającą zawarcie umowy
ubezpieczenia zgodnej z wymogami, o których mowa w niniejszym paragrafie w terminie
do 7 dni od zawarcia umowy. Miejsce dostarczenia: TAURON Obsługa Klienta Sp. z
o.o. ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biała Dział Logistyki, do postępowania pn.
„Odbiór i transport odpadów powstających w wyniku działalności eksploatacyjnej

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej i TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie”
10.9. Jeżeli w trakcie trwania Umowy upłynie okres ubezpieczenia z tytułu przedłożonej
przez Kupującego umowy ubezpieczenia, Kupujący niezwłocznie i bez wezwania
dostarczy Sprzedawcy dokument potwierdzający przedłużenie bieżącej lub zawarcie
nowej umowy ubezpieczenia zgodnej z wymaganiami określonymi w niniejszym
paragrafie, w terminie najpóźniej 3 dni przed końcem bieżącego okresu ubezpieczenia.
Kupujący ma przy tym obowiązek zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej (lub
spowodować taki stan).
11.10. Jeżeli wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta lub dokumenty
potwierdzające jej zawarcie (w tym opłacenie składki) nie zostaną dostarczone, albo jeśli
zakres ochrony będzie odbiegał na niekorzyść Sprzedawcy od zakresu wskazanego w
niniejszym paragrafie lub Kupujący w jakikolwiek sposób i stopniu zmieni zapisy umowy
ubezpieczenia na niekorzyść Sprzedawcy bez jego zgody bądź gdy świadomie
wprowadzi w błąd Sprzedawcę co do istnienia lub warunków tejże umowy
ubezpieczenia, Sprzedawca ma prawo samodzielnie zawrzeć stosowną umowę
ubezpieczenia we wskazanym powyżej zakresie. Sprzedawca obciąży Kupującego
składką za tak zawartą umowę ubezpieczenia wzywając go do zapłaty lub dokonując
potrącenia wraz z należnymi odsetkami z wynagrodzenia Kupującego.
12.11. Warunki ubezpieczenia, obowiązek Kupującego lub Podwykonawców do zawarcia
i przedłużania ważności wymaganych ubezpieczeń nie mogą być w żadnym wypadku
interpretowane jako ograniczenie odpowiedzialności Kupującego wynikającej z
niniejszej Umowy.
13.12. Jeżeli Kupującym jest konsorcjum, wymogi ubezpieczeniowe określone w niniejszym
paragrafie powinien spełniać każdy z jego członków.
§ 14
Konflikt interesów
1. Kupujący oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy nie występuje jakikolwiek konflikt
interesów, który mógłby stanowić przeszkodę dla wykonywania Umowy przez
Kupującego, wpływać na bezstronność, niezależność lub rzetelność Kupującego, lub
jakość jego prac.
2. W przypadku powstania po podpisaniu Umowy, ryzyka ewentualnego konfliktu interesów
wpływającego na prawdziwość lub kompletność oświadczenia, o którym mowa w ust. 1,
Kupujący o zaistniałym ryzyku niezwłocznie zawiadomi na piśmie Sprzedawcę
i niezwłocznie zapobiegnie takiemu potencjalnemu konfliktowi w zgodzie z interesami
Sprzedawcy oraz obowiązującymi Kupującego zasadami etyki zawodowej. Kupujący
zobowiązuje się zachować najwyższą staranność w prowadzeniu swojej działalności, tak
aby uniknąć konfliktu interesów w trakcie realizacji Umowy.
§ 15
Autorskie prawa majątkowe
Nie dotyczy.

§ 16
Licencja
Nie dotyczy.
§17
Prawa własności przemysłowej
Nie dotyczy.
§ 18
Poufność
1. Kupujący nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zachowania w ścisłej
tajemnicy Informacji Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowiązuje się
traktować je i chronić jak tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z
2018 roku, poz. 419).
2. Przez Informacje Poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub
pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związane z Umową,
uzyskane w trakcie negocjacji warunków Umowy, w trakcie postępowań mających na
celu zawarcie Umowy oraz w trakcie jej realizacji, bez względu na to, czy zostały one
udostępnione Kupującemu w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy też
zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób, w szczególności informacje
o charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym,
organizacyjnym, handlowym, administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczące
Sprzedawcy, a także innych podmiotów, w szczególności tych, z którymi Sprzedawca
pozostaje w stosunku dominacji lub zależności oraz, z którymi jest powiązany kapitałowo
lub umownie (Informacje Poufne).
3. Kupujący nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy ujawniać, upubliczniać,
przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać do
celów innych niż realizacja Umowy, jakichkolwiek Informacji Poufnych.
4. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do Informacji Poufnych:
1) które są dostępne Kupującemu przed ich ujawnieniem Kupującemu przez
Sprzedawcę;
2) które zostały uzyskane z wyraźnym wyłączeniem przez Sprzedawcę zobowiązania
Kupującego do zachowania poufności;
3) które zostały uzyskane od osoby trzeciej, która uprawniona jest do udzielenia takich
informacji;
4) których ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa lub na podstawie żądania uprawnionych władz;
5) które stanowią informacje powszechnie znane.
5. W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Kupujący może ujawniać Informacje
Poufne swoim pracownikom lub osobom, którymi posługuje się przy wykonywaniu

Umowy, pod warunkiem, że przed jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowiąże te osoby
do zachowania poufności na zasadach określonych w Umowie. Za działania lub
zaniechania takich osób Kupujący ponosi odpowiedzialność, jak za działania i
zaniechania własne.
6. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie wiąże
Kupującego przez okres 5 lat od dnia zawarcia Umowy, także w razie jej wygaśnięcia,
rozwiązania lub odstąpienia od Umowy.
7. Kupujący zobowiązuje się, że zarówno on, jak i osoby, którymi posługuje się przy
wykonywaniu Umowy, niezwłocznie po zakończeniu wykonania Umowy, a także na
każde pisemne żądanie Sprzedawcy, bezzwłocznie zwrócą lub zniszczą wszelkie
dokumenty lub inne nośniki Informacji Poufnych, w tym ich kopie oraz opracowania
i wyciągi, za wyjątkiem jednego ich egzemplarza dla celów archiwalnych, który Kupujący
uprawniony jest zachować.
§ 19
Przeniesienie praw i obowiązków
1. Przeniesienie praw lub obowiązków Kupującego, wynikających z Umowy, na osobę
trzecią wymaga pisemnej zgody Sprzedawcy, pod rygorem nieważności.
2. Sprzedawca, wyrażając zgodę na przeniesienie praw lub obowiązków wynikających
z Umowy na osobę trzecią może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez
Kupującego dokonującego przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy,
określonych warunków lub przesłanek.
§ 20
Siła Wyższa
1. Użyte w Umowie określenie „Siła Wyższa” oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe,
nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy,
uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas,
któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności
Stron. Za przejawy Siły Wyższej Strony uznają w szczególności:
1) klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź oraz inne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne,
2) akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.,
3) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia
zagrażające porządkowi publicznemu,
4) strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje,
z wyłączeniem strajków u Stron.
2. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się
z jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch dni od wystąpienia Siły Wyższej,
zawiadomić drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę
Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się
wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe
wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do kontynuowania realizacji swoich

zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania
skutków działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania.
3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
Umowy w całości lub w części, w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane
wystąpieniem Siły Wyższej. W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze
długotrwałym, powodującej niewykonywanie Umowy przez okres dłuższy niż jeden
miesiąc, Strony będą prowadzić negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub
rozwiązania Umowy.
4. Negocjacje, o których mowa w ust. 3 zdanie drugie, uważa się za bezskutecznie
zakończone, jeżeli po upływie 4 dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną
porozumienia, chyba, że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej
zgodę na ich kontynuowanie i określą inną datę zakończenia negocjacji.
5. W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie określonym zgodnie
z ust. 4, Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części.
§ 21
OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA,
GOSPODAROWANIA ODPADAMI i BHP
1. Kupujący oświadcza, że on sam, a także jego podwykonawcy będą wykonywać zadania
związane z realizacją Przedmiotu Umowy zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami
dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Sprzedawca ma prawo zgłaszać zastrzeżenia dotyczące realizacji Przedmiotu Umowy
i żądać od Kupującego usunięcia z siedziby Sprzedawcy każdej zatrudnionej przez
Sprzedawcę lub działającej na jego rzecz na innej podstawie osoby, która jego zdaniem
nie przestrzega przepisów i zasad BHP, nie stosuje sprzętu ochronnego, jest
niekompetentna lub niedbała w wykonywaniu swojej pracy, lub której obecność na
miejscu robót jest uznana przez Sprzedawcę za niepożądaną.
3. Kupujący ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki wykonywania pracy w sposób
niezgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokryje wszelkie
koszty związane z niedopuszczeniem do pracy lub jej przerwaniem z tego powodu.
Kupujący
przyjmuje
do
wiadomości,
że
niezapewnienie
bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy stanowi rażące naruszenie Umowy.
4. Odpowiedzialność za ewentualne wypadki przy pracy pracowników Kupującego
całkowicie leży po jego stronie.
5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za swoich pracowników i swoich Podwykonawców,
realizujących przedmiot Umowy - oraz oświadcza, że ponosi wobec Sprzedawcy pełną
odpowiedzialność wynikającą z jego zapewnienia, że pracownicy ci oraz Podwykonawcy
/ pracownicy podwykonawców nie będą dochodzili od Sprzedawcy roszczeń z tytułu
szkód wyrządzonych im w związku z wykonywaniem czynności powierzonych Umową.

6. Kupujący, jako podmiot korzystający ze środowiska jest obowiązany do przestrzegania
wymagań ochrony środowiska na podstawie obowiązujących przepisów.
7. Kupujący, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, zobowiązany jest chronić środowisko
na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności zapewnić ochronę gleby, wód,
powietrza i zieleni.
8. W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku Kupujący
obowiązany jest niezwłocznie podjąć działania zapobiegawcze.
9. W przypadku wystąpienia szkody w środowisku Kupujący obowiązany jest do
ograniczenia szkody i podjęcia działań naprawczych.
10. Kupujący oświadcza, że on sam (lub działający w jego imieniu Podwykonawca),
realizując przedmiot Umowy staje się posiadaczem odpadów z chwilą przejęcia nad nimi
faktycznej władzy, jednak nie później niż w chwili opuszczenia terenu, na którym realizuje
zadanie objęte treścią Umowy. W związku z powyższym, ciąży na nim obowiązek
prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn.: zapewnienia bezpiecznych dla ludzi i
środowiska warunków
ich transportu do miejsc magazynowania, odzysku lub
unieszkodliwiania, zgodnie z posiadanymi w tym zakresie decyzjami.
11. Kupujący przejmie na siebie wszelkie opłaty, kary pieniężne i inne koszty nałożone
przez organy administracji lub Sądy na Sprzedawcy z tytułu naruszenia przepisów
Prawa ochrony środowiska, ustawy o ochronie przyrody, Prawa wodnego, ustawy
o odpadach, oraz ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, jeżeli
nałożenie tych kar, opłat i kosztów było następstwem działania lub zaniechania
Kupującego. Kupujący zobowiązuje się do zwrotu tychże wydatków i kosztów na
pierwsze żądanie Sprzedawcy.
12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo potrącenia z płatności wynagrodzenia należnego
Kupującego poniesionych kosztów, o których mowa w powyższym ustępie.
13. Kupujący (lub działający w jego imieniu Podwykonawca) działać będzie w oparciu o
ważne decyzje administracyjne określone w ustawie o odpadach dotyczące
zagospodarowania odpadów wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do umowy.
14. Kupujący przejmuje odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich związaną
z wykonywaniem na terenie realizacji postanowień umowy, wszelkich prac zgodnie
z zasadami ochrony środowiska i gospodarki odpadami określonymi w ustawach: Prawo
ochrony środowiska, o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, o odpadach,
o ochronie przyrody oraz zawartych w ustawie Prawo wodne.
§ 22
Prawo właściwe
Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.
§ 23

Sąd właściwy
Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu
właściwego miejscowo dla siedziby powoda.
§ 24
Klauzula salwatoryjna
W przypadku uznania jakiegokolwiek sformułowania lub postanowienia Umowy za niezgodne
z prawem i uznania tego sformułowania lub postanowienia za nieważne albo bezskuteczne,
Strony zobowiązują się uzgodnić nowe, zgodne z prawem i skuteczne sformułowanie lub
postanowienie, którego znaczenie będzie najbardziej zbliżone do pierwotnej intencji Stron.
§ 25
Inne postanowienia
1. Strony zgodnie wskazują, jako osoby uprawnione / do współpracy / do kontaktów /
związanych z Umową:
1) ze strony Sprzedającego:
Oddział w Będzinie

a)

Rok Tomasz, tel. 32 763 22 01, e-mai: tomasz.rok@tauron-dystrybucja.pl
Oleszkiewicz-Wałek Agnieszka, tel. 32 763 22 05,
e-mail: agnieszka.oleszkiewicz-walek@tauron-dystrybucja.pl

Oddział w Bielsku- Białej

b)

Marta Tetla; tel. 33 813 15 76; tel. kom. 516111672; e-mail: Marta.Tetla@tauron-dystrybucja.pl
Marzena Wojdyła; tel. 33 81315 77; e-mail: Marzena.Wojdla@tauron-dystrybucja.pl

2) ze strony Kupującego:
- ……………………………., tel. ………………………., e-mail: …………………………
- ……………………………., tel. ………………………., e-mail: ...................................
2. Strony zgodnie wskazują następujące adresy do doręczeń:
1) dla TAURON:
a) Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie, ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin;
b)

Tauron Dystrybucja
43-300 Bielsko-Biała;

S.A.

Oddział

w

Bielsko-Biała,

ul.

Batorego

17a,

2) dla …………….:
a) ul. …………………………, ..-… ……………..
3. Zmiana danych osób wymienionych w ust. 1 oraz zmiana adresu do doręczeń
wskazanego w ust. 2 wymaga pisemnego zawiadomienia. Strony zgodnie ustalają, że
doręczenie zastępcze lub awizowane na adresy wskazane jako adresy do doręczeń, jest
skuteczne.

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień Umowy wymagają dla swej ważności formy
pisemnej w postaci aneksu, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz z zastrzeżeniem aktualizacji
Załącznika nr 2.
5. W związku z zawarciem, realizacją i monitorowaniem wykonywania niniejszej Umowy
Strony będą przetwarzać dane osobowe osób występujących w imieniu Strony w
zakresie danych osobowych służbowych w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail,
numer telefonu, miejsce zatrudnienia / firma prowadzonej działalności, stanowisko.
6. Istotne informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w
ust. 5 powyżej oraz o przysługujących tym osobom prawach w związku z przetwarzaniem
ich danych osobowych
1) w przypadku Sprzedającego: dostępne są na stronie internetowej pod adresem:
https://www.tauron-dystrybucja.pl/rodo,
2) w przypadku Kupującego: dostępne są na stronie internetowej pod adresem:
…………….. ( stanowią załącznik nr …………do Umowy).
7. Strona jest zobowiązana poinformować osoby występujące w jej imieniu o zasadach
przetwarzania danych drugiej Strony, o których jest mowa w poprzednim ustępie.
8. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdują przepisy powszechnie
obowiązujące.
9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Sprzedawcy
oraz jeden dla Kupującego.
10. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Wykaz odpadów,
2) Załącznik nr 2 - Wykaz podwykonawców realizujących dostawy
3) Wykaz pojazdów własnych Wykonawcy i firm współpracujących przystosowanych do

odbioru i przewozu odpadów
4) Oferta Kupującego,

SPRZEDAWCA

KUPUJĄCY

Załącznik nr 1 do Umowy
Wykaz odpadów
Tabela – Wykaz odpadów, za których zakup Kupujący zapłaci Sprzedawcy określone, należne wynagrodzenie.
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Załącznik nr 2 do Umowy
WYKAZ PODWYKONAWCÓW ZATRUDNIONYCH PRZY REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Lp.

Podwykonawca

Zakres prac przewidziany przez Kupującego
dla podwykonawcy

1

2

3

4

5
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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa ...................................................................
Adres ....................................................................
„Odbiór i transport odpadów powstających w wyniku działalności
eksploatacyjnej TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej i TAURON
Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie”
Oświadczam, że:
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej w Specyfikacji działalności lub
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,
dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
Zamówienia
4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia,
5) w okresie 3 lat przed wszczęciem Postępowania nie stwierdzono prawomocnym
orzeczeniem sądu wyrządzenia przeze mnie szkody polegającej na niewykonaniu
Zamówienia lub wykonaniu Zamówienia nienależycie,
6) nie otwarto w odniesieniu do mnie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
7) nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia,
odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu,
8) dot. osoby fizycznej: nie zostałem prawomocnie skazany 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 także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) dot. spółki jawnej: żaden wspólnik nie został prawomocnie skazany 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 także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
10) dot. spółki partnerskiej: żaden partner lub członek zarządu nie został prawomocnie
skazany 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
3)
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majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
11) dot. spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej: żaden komplementariusz
nie został prawomocnie skazany 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 także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
12) dot. osoby prawnej: żaden z urzędujących członków organu zarządzającego nie został
prawomocnie skazany 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 także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
13) sąd nie orzekł wobec mnie, jako podmiotu zbiorowego, zakazu ubiegania się o
Zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groźbą kary.

Dnia……………………………
.............................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do Ogłoszenia
Wykaz pojazdów własnych Wykonawcy i firm współpracujących przystosowanych do odbioru
i przewozu odpadów

lp

NR rejestracyjny

Maka pojazdu

Rodzaj pojazdu
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Załącznik nr 4 do Ogłoszenia

Formularz ofertowy

lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

Opis
Złom 17 04 01 - Miedź
Złom 17 04 02 - Aluminium
Złom 17 04 05 - Żelazo i stal
Złom 17 04 07 - Zaciski aluminowostal.
Złom 17 04 07 - Linka AFL
Złom 17 04 07 - Mieszaniny metali w
tym oprawy
Złom 17 04 11 - Złom kablowy Al/Cu
Złom 17 04 11 - Złom kabli z AL.
Złom 17 04 11 - Złom kabli z Cu
Złom 16 02 13* - Zużyte urządzenia
zawierające elemenety
niebezpieczne - transformator z AL.
Złom 16 02 13* - Zużyte urządzenia
zawierające elemenety
niebezpieczne - transformator z Cu

JM Ilość OBB Ilość OBD
50
50
kg
376
1500
kg
700
20000
kg

razem
100
1876
20700

kg

50

200

250

kg

500

1000

1500

kg

100

200

300

kg
kg
kg

1000
500
50

50
1000
200

1050
1500
250

kg

40000

0

40000

kg

160000

0

160000

cena netto wartośc netto

suma
Słownie:………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………
(podpis i pieczatka Oferenta)
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