
1 

 

 

 

 

„Komunikacja Miejska Łomianki”  

                Sp. z o.o. 

05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248,  

tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75 
 

 

  Kiełpin, dnia 03.09.2020 r. 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  

(SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA)  

nr ZW/14/2020  

Zagospodarowanie odpadów z instalacji do obsługi technicznej autobusów 

prowadzonej przez KMŁ Sp. z o.o. oraz innych odpadów powstałych z 

prowadzonej działalności. 

 
1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego;  

Komunikacja Miejska Łomianki Spółka z o.o.  

05-092 Łomianki, Kiełpin, ul. Rolnicza 248, NIP 118-07-46-143,  

REGON 012271362, nr BDO 000233238 

Tel. 227513379, 227512175, fax. 227513379  w 25  

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

2.1. Postępowanie prowadzone jest na zasadach ogólnych przepisów Kodeksu 

Cywilnego. 

2.2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych (podstawa prawna art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).  

2.3. Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią SIWZ pod rygorem ich odrzucenia. 

2.4. Inne formy dopuszczenia ofert: Zamawiający dopuszcza złożenie ofert 

częściowych, na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia. Zamówienie zostało 

podzielone na 13 części.  

2.5. Zamawiającemu przysługuje prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania 

którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest gospodarowanie odpadami, obejmujące ich 

transport, zbieranie i przetwarzanie odpadów z instalacji do obsługi technicznej 

autobusów prowadzonej przez Komunikację Miejską Łomianki Sp. z o.o. oraz 

innych odpadów pochodzących z prowadzonej działalności. Zamawiający 

dopuszcza złożenie ofert częściowych na jedną, kilka lub wszystkie części 

zamówienia. Zamówienie zostało podzielone na 13 części wykazane w tabeli nr 1 

poniżej. 

3.2. Odpady są wytwarzane w związku z eksploatacją instalacji do obsługi technicznej 

autobusów. Źródłem ich wytwarzania są prowadzone w taborze autobusowym 

wymiany oleju i części zamiennych oraz naprawy uszkodzonych części.  

3.3. Zamawiający posiada Decyzję nr OŚ.6220.10.2019.KK z dnia 25.03.2020 r. 

wydaną przez Starostę Warszawskiego Zachodniego – pozwolenie na wytwarzanie 

odpadów z instalacji do obsługi technicznej autobusów.  
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3.4. Szacunkowa ilość odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do 

transportu, zbierania i przetwarzania przedstawia tabela poniżej: 

 

Tabela nr 1 

Lp./ nr 

części 

postępow

ania 

Rodzaj odpadu Klasyfikacja 

(kod) 

Ilość w 

kg/rok 

1 Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków chlorowcoorganicznych  

13 02 05* 600 

2 Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe  13 02 06* 300 

3 Olej opałowy i olej napędowy  13 07 01* 170 

4 Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe 

nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 

15 02 02* 100 

5 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż 

wymienione w 15 02 02 

15 02 03 100 

6 Filtry olejowe 16 01 07* 200 

7 Szkło 16 01 20 50 

8 Metale żelazne  16 01 17 1000 

9 Metale nieżelazne  16 01 18 100 

10 Bateria i akumulatory ołowiowe  16 06 01* 900 

11 Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 

inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 

(świetlówki) 

16 02 13* 10 

12 Zużyte opony  16 01 03 1000 

13 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13 (np. komputery, pralki, kuchenki mikrofalowe, 

elektronarzędzia, odbiorniki radiowe, magnetofony, 

odkurzacze, czajniki, drukarki, telefony itp.) 

16 02 14 50 

 

3.5. Magazyn odpadów znajduje się w Kiełpinie przy ul. Rolniczej 248. Odpady będą 

odbierane sukcesywnie na zlecenie Zamawiającego nie częściej niż dwa razy do roku. 

3.6.  Odpady powinny być przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku, a odpady, 

których nie można poddać odzyskowi powinny być przekazywane do unieszkodliwienia.  

 

4. Termin wykonania zamówienia i sposób zapłaty.  
4.1. Termin wykonania usługi: przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania odbioru odpadów w terminie do 4 dni 

roboczych od dnia przesłania zlecenia przez Zamawiającego, w godzinach 7:30-14:00. 

4.2. Termin płatności: 14 dni, licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

VAT.  

 

5. Kryteria oceny oferty. 

Przy ocenie ważnych ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: 

Najniższa cena oferty – 100%. – w przypadku, gdy za odpady płaci Zamawiający. 

Najwyższa cena oferty – 100% - w przypadku, gdy za odpady płaci Wykonawca. 

 

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków. 

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca 
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zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia: 

 

6.1. Oświadczenie wg wzoru załącznika nr 2 do siwz; 

6.2. Wykonawca musi posiadać aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających 

produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w 

Ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2020 poz. 797 ze zm,.) – „wpis do 

rejestru BDO” (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 

odpadami - BDO) obejmujący prowadzenie działalności w zakresie transportu 

odpadów.  

6.3. Aktualnego zezwolenia na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów wydane w trybie 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn.zm.) 

w zakresie odpadów o kodach wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia.  

Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który na dzień otwarcia ofert został wykreślony z 

Wykazu podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 

(KAS). Zamawiający przeprowadzi weryfikację z pomocą Rejestru udostępnionego na 

stronie: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka  

 

7. Sposób przygotowywania oferty oraz osoby do kontaktu: 

7.1. Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodny ze 

wzorem formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, 

oraz dokumenty wskazane w pkt. 6 siwz. 

7.2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

udzielenie zamówienia, do oferty dołączone powinno być pełnomocnictwo w 

oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, 

pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania 

przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do 

oferty. 

7.3. Zamawiający dopuszcza następujące formy złożenia oferty:  

7.3.1 W formie papierowej w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie 

należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę (firmę) i siedzibę 

(adres) wykonawcy. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub 

wysłać na adres: Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. Kiełpin ul. 

Rolnicza 248, 05-092 Łomianki;  

albo 

7.3.2 W formie elektronicznej w formacie skanu. Ofertę należy przesłać na adres  

e mail: zamówienia.publiczne@kmlomianki.info  

7.4. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych na jedną, kilka lub wszystkie 

części zamówienia. 

7.5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

7.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 

7.7. Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego: 

Piotr Nowicki, mail: techniczny@kmlomianki.info, Tel 22-751-33-79 wew.26 

Robert Pawłowski mail: stacja.obslugi@kmlomianki.info  Tel 22-751-33-79 wew.21 

 

8. Termin złożenia oferty: 

8.1. Ofertę należy złożyć do dnia 14 września 2020 r. do godziny  10:00. 

8.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostanie 

zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała ocenie. Wykonawca 

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka
mailto:zamówienia.publiczne@kmlomianki.info
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może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać 

złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert. 

 

 

9. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunikacja Miejska 

Łomianki Sp. z o.o., Kiełpin ul Rolnicza 248, 05-092 Łomianki.  

Z administratorem można skontaktować się poprzez adres email: 

ado@kmlomianki.info lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

2) Wraz ze złożeniem oferty wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. a, b i f RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego; 

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w celu wyłonienia najlepszej 

oferty; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

6) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO; 

7) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 

 

10. Załączniki: 

1) formularz ofertowy, 

2) oświadczenie Wykonawcy, 

3) Wzór umowy, 

4) Skan decyzji nr OŚ.6220.10.2019.KK z dnia 25.03.2020 r. wydaną przez Starostę 

Warszawskiego Zachodniego – pozwolenie na wytwarzanie odpadów z instalacji 

do obsługi technicznej autobusów. 

 

mailto:ado@kmlomianki.info
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Załącznik nr 1 do SIWZ ZW/14/2020 
 

Formularz oferty  

 

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

(pieczęć firmowa) 

 

Pełna nazwa Wykonawcy:  

 

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

 

Adres Wykonawcy: 

 

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

 

Forma organizacyjno prawna: 

 

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

 

NIP:  .......................................................; REGON:......................................... 

 

 

Nr telefonu  .........................................;  e-mail ….............................................. 

  

Komunikacja Miejska Łomianki Spółka z o.o. 

05-092 Łomianki, Kiełpin, ul. Rolnicza 248 

 

Składając ofertę w postępowaniu na:  

Zagospodarowanie odpadów z instalacji do obsługi technicznej autobusów prowadzonej 

przez KMŁ Sp. z o.o. oraz innych odpadów powstałych z prowadzonej działalności. 

 

Składając ofertę: 

1) Zobowiązujemy się do zrealizowania zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami 

zawartymi w SIWZ oraz w załącznikach. 

2) oświadczamy, że zadeklarowana cena zawiera wszystkie koszty składające się 

na należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zmianę cen 

zaoferowanych przez Wykonawcę w przypadku zmiany przepisów prawa wpływające na 

realizację zamówienia.  

3) oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania. 

 

Wykonawca w kalkulacji wpisuje cenę na część którą składa ofertę. Zamawiający 

dopuszcza złożenie ofert częściowych na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia. W 

formularzu oferty należy wpisać również kto będzie płacił za odpady Wykonawca (odbiorca) 

czy Zamawiający (wytwórca). 
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Lp./ nr części 

postępowania 

Rodzaj odpadu Klasyfikacja 

(kod) 

Ilość w 

kg/rok 

Cena 

jednostkowa 

netto w zł 

Łączna 

wartość  

w zł netto 

(c x d) 

Oznaczenie kto płaci za 

odpady: Zamawiający 

/Wykonawca 

(wpisać właściwe) 

 a b c d e f 

1 Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków chlorowcoorganicznych  

13 02 05* 600    

2 Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe  13 02 06* 300    

3 Olej opałowy i olej napędowy  13 07 01* 170    

4 Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe 

nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 

15 02 02* 100    

5 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż 

wymienione w 15 02 02 

15 02 03 100    

6 Filtry olejowe 16 01 07* 200    

7 Szkło 16 01 20 50    

8 Metale żelazne  16 01 17 1000    

9 Metale nieżelazne  16 01 18 100    

10 Bateria i akumulatory ołowiowe  16 06 01* 900    

11 Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 

inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 

16 02 13* 10    

12 Zużyte opony  16 01 03 1000    

13 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13 (np. komputery, pralki, kuchenki mikrofalowe, 

elektronarzędzia, odbiorniki radiowe, magnetofony, 

odkurzacze, czajniki, drukarki, telefony itp.) 

16 02 14 50    

 

* odpad niebezpieczny 

………………………………………………………… 
(data i podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych   do reprezentowania wykonawcy/wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia
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Załącznik nr 2 do SIWZ ZW/14/2020 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

 

 

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

(pieczęć firmowa) 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu na:  

 

Zagospodarowanie odpadów z instalacji do obsługi technicznej autobusów 

prowadzonej przez KMŁ Sp. z o.o. oraz innych odpadów powstałych z 

prowadzonej działalności. 
 

oświadczam/my, że: 

 

1) Posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności  

jeżeli przepisy  prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) Posiadam/my wiedzę i doświadczenie; 

3) Dysponuję/jemy  odpowiednim potencjałem  technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4) Jestem/śmy w sytuacji ekonomicznej i  finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

5) Oświadczam/my, że przystępując do postępowania na udzielenie zamówienia nie 

złożono wniosku o ogłoszenie upadłości ani nie ogłoszono upadłości. 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 

odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k. 

 

 

 

 

 
………………………………………………………… 

 (data i podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych  

                          do reprezentowania wykonawcy/wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ ZW/14/2020 

 

Wzór – Umowa 

 

zawarta w dniu ………………………. w Kiełpinie pomiędzy: 

………………………………………. z siedzibą w …………………….…… 
………………………………  NIP …………………, 

zwaną dalej WYKONAWCĄ,  

którą reprezentuje: 

…………………………………………… 

a 

Komunikacją Miejską Łomianki Sp. z o.o. z siedzibą w Kiełpinie przy ulicy Rolniczej 248, 
05-092 Łomianki,  

NIP: 118-07-46-143; REGON: 012271362; nr BDO 000233238; wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000099681, 

kapitał zakładowy 11 098 500 PLN zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM 

reprezentowaną przez: 

Bogdana Marcińczyka – Prezesa Zarządu Komunikacji Miejskiej Łomianki Sp. z o.o. 

 

 

§ 1 Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do odbioru, transportu i 

zagospodarowania odpadów ( w tym odpadów niebezpiecznych, z instalacji do obsługi 

technicznej autobusów) oraz zakupu odpadów przeznaczonych do recyklingu 

wskazanych przez Wykonawcę w formularzu oferty stanowiący załącznik nr 1 do 

umowy. 

2. Zamawiający zastrzega, że rzeczywiste ilości odpadów będą wynikać z aktualnych 

potrzeb Zamawiającego i mogą odbiegać od szacunkowych ilości podanych w załączniku 

nr 1.  

3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć podmiotowi 

trzeciemu wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.  

4. Magazyn odpadów znajduje się w Kiełpinie przy ul. Rolniczej 248. Odpady będą 

odbierane sukcesywnie na zlecenie Zamawiającego około dwa razy w roku. 

5. Odpady powinny być przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku, a odpady 

których nie można poddać odzyskowi powinny być przekazywane do unieszkodliwienia. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do spełniania podczas realizacji umowy wymagań 

zawartych w następujących przepisach: ustawie o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (tekst 

jednolity Dz.U. z 2020 poz. 797 ze zm.) oraz ustawie Prawo ochrony środowiska z dnia 

27.04.2001 r. (teks jednolity Dz.U. z 2020 poz. 1219 ze zm.).  

7. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy 

aktualnego zezwolenia na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów oraz transport odpadów 
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zgodnie z ustawą o odpadach i okazywać taki dokument na każde żądanie 

Zamawiającego.  

8. Przez cały okres trwania umowy Wykonawca (i Podwykonawcy) zobowiązany jest 

również do posiadania wpisu w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o 

Gospodarce Odpadami (zwana dalej BDO) w zakresie transportu odpadów.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia niezwłocznie Zamawiającego o utracie 

lub możliwości utraty zezwoleń lub wpisu do BDO.  

10. W przypadku utraty zezwolenia lub wpisu do bazy BDO Zamawiającemu przysługuje 

prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z zachowaniem prawa do nałożenia 

kary umownej zgodnie z §5 ust. 1. 

11. Usługi są świadczone samochodami spełniające wszystkie niezbędne wymogi.  

 

§ 2 Termin obowiązywania 

 

1. Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia. 

2. Usługi będą wykonywane sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego w oparciu o 

zlecenia wystawiane przez Zamawiającego określające m.in. rodzaj odpadów do 

odbioru. Zlecenia będą przesyłane do Wykonawcy drogą elektroniczną na adres e – 

mail: ……………… .  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania odbioru odpadów w terminie do 4 dni 

roboczych od dnia przesłania zlecenia przez Zamawiającego, w godzinach 7:30-14:00.  

4. Odpady będą odbierane sukcesywnie na zlecenie Zamawiającego około dwa razy w 

roku. 

 

§ 3 

 

1. Bezpośrednio przy odbiorze odpadów Zamawiający wystawi Wykonawcę kartę 

przekazania odpadów w BDO. 

2. Wykonawca niezwłocznie, każdorazowo po przejęciu odpadów, jest obowiązany 

potwierdzić w systemie BDO przejęcie odpadów oraz dodać informacje o masie 

odpadów, jeżeli jest ona inna niż masa podana przez Zamawiającego, a także 

informacje o dacie i godzinie przejęcia odpadów.  

3. Zgodnie z art. 69 ust. 1a ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 797 

ze zm.) Wykonawca zobowiązany jest posiadać w trakcie transportu odpadów 

potwierdzenie wygenerowane z BDO, umożliwiające weryfikację informacji 

zawartych w karcie przekazania odpadów ze stanem rzeczywistym. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia transportu odpadów w systemie 

BDO, niezwłocznie po zakończeniu transportu. 

5. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są: 

1) ze strony Zamawiającego: ………………….. ; 

2) ze strony Wykonawcy: ……………………… .  

6. Zmiana osób wskazanych powyżej nie wymaga aneksu do umowy a jedynie 

pisemnej informacji.  

§ 4 Wynagrodzenie i termin płatności 

1. Wykonawca będzie naliczał wynagrodzenie w oparciu o faktyczną ilość 

odebranych odpadów, na podstawie cen jednostkowych netto w zł zgodnie z 

formularzem oferty Wykonawcy, na podstawie załącznika nr 1 do umowy.  
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2. Zamawiający będzie naliczał opłatę dla Wykonawcy w przypadku odpadów za 

które Wykonawca płaci Zamawiającemu, w oparciu o faktyczną ilość odebranych 

odpadów, na podstawie cen jednostkowych netto w zł zgodnie z formularzem 

oferty -  załącznik nr 1 do umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę cen zaoferowanych przez Wykonawcę w 

przypadku zmiany przepisów prawa wpływające na realizację zamówienia.  

4. Ceny podane w umowie zwierają wszystkie koszty wynikające z wymagań 

określonych w niniejszej umowie.  

5. Podstawą wystawienia faktur są karty przekazania odpadu. Ilość odebranych 

odpadów podana na fakturze musi być zgodna z kartą przekazania odpadów.  

6. Zapłata nastąpi na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania 

faktury.  

7. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. Dane do Faktury: Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o., ul. Rolnicza 248, 

Kiełpin, 05-092 Łomianki, NIP: 118 07 46 143.  

§ 5 Kary umowne 

 

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach: 

1) odstąpienie od umowy w całości lub w zakresie poszczególnej części 

zamówienia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w tym okoliczności o których mowa w §1 ust. 10 niniejszej umowy w 

wysokości 10% maksymalnej wartości zamówienia netto tej części 

zamówienia, którą obejmuje odstąpienie; 

2) nieterminowego wykonania usługi w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt zł) 

za każdy dzień opóźnienia.  

§ 6 

 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie z zachowaniem 

formy pisemnej – aneksem do umowy – pod rygorem nieważności. 

2. Strony zobowiązują się do rozwiązywania sporów, które wynikną podczas 

wykonywania niniejszej Umowy w ugodowy sposób. W przypadku, gdy 

negocjacje nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu, będzie on 

rozpatrywany przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca w trakcie realizacji usług na terenie Zamawiającego jest zobowiązany 

do przestrzegania wymagań BHP i bierze pełną odpowiedzialność za swoich 

pracowników.   

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze Stron.  

 

Załącznik:  

1. Formularz oferty. 

Zamawiający      Wykonawca 
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