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1. INFORMACJE WSTĘPNE 

1.1. Zamawiający 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

PGE Ekoserwis Spółka z o.o. 

50-222 Wrocław, Pl. Staszica 30 

KRS: 0000024592, NIP: 897-10-06-564 

Strona internetowa: www.pgeekoserwis.pl    

Adres do korespondencji:  

PGE Ekoserwis Spółka z o.o. 44-207 Rybnik, ul. Podmiejska 119 

e-mail do korespondencji: Piotr.lasisz@gkpge.pl 

        Piotr.hercog@gkpge.pl 

1.2. Tryb postępowania zakupowego 

1.2.1. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie 
przetargu nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych w niniejszym 
dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy Procedury ogólnej 
zakupów Grupy Kapitałowej PGE,  zwanej dalej „Procedurą” oraz Dobrych Praktyk 
Zakupowych Grupy Kapitałowej PGE (dokumenty dostępne na stronie 
http://www.gkpge.pl/bip/przetargi), z  uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla 
Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE, dostępnego na stronie 
http://www.gkpge.pl/compliance. 

1.2.2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ” ) opublikowaną na stronie 
internetowej Zamawiającego  w portalu zakupowym, dostępnym poprzez stronę 
internetową zamawiającego: https://pgeekoserwis.pl/ - link Przetargi, oferty mogą 
składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy. 

1.2.3. Rodzaj przedmiotu zamówienia: usługa 

1.2.4. Zamawiający może przed upływem terminu na składanie ofert dokonać zmian lub 
uzupełnienia treści SIWZ oraz jego załączników. 

1.2.5. Zamawiający oceni oferty pod względem zgodności z wymaganiami zawartymi w SIWZ 
oraz dokona oceny, zgodnie z określonymi w SIWZ kryteriami. 

1.2.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji handlowych z 
Wykonawcami, których oferty nie podlegają odrzuceniu.  

1.2.7. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza o wyniku postępowania zakupowego, a pozostałych Wykonawców 
poinformuje o dokonanym wyborze, wskazując firmę (nazwę Wykonawcy). 

1.2.8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie (Konsorcjum).  

1.2.9. Zamawiający dopuszcza wykonywanie przedmiotu Zamówienia przez podwykonawców. 
W przypadku dopuszczenia podwykonawstwa Wykonawca jest zobowiązany w 
Formularzu Oferty wprowadzić nazwy podwykonawców oraz określić jaką część 
zamówienia zamierza im powierzyć do realizacji. 

1.2.10. W przypadku przekazania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), zwanej dalej UODO, 
Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za dopełnienie wszystkich wymogów 
wynikających z UODO, w stosunku do osób, których dane przekazuje do Zamawiającego. 

mailto:Piotr.lasisz@gkpge.pl
mailto:Piotr.hercog@gkpge.pl
http://www.gkpge.pl/bip/przetargi
http://www.gkpge.pl/compliance
https://pgeekoserwis.pl/
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1.2.11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty oraz udziałem  
w postępowaniu ponosi Wykonawca. 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. Przedmiotem Zamówienia jest usługa Odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz odbiór 
produktów Regionie Zachód  dalej łącznie zwanych „materiałami”  

w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2020r., w poszczególnych lokalizacjach: 
 

EC Wrocław 
 

 Popiół lotny z węgla „ 1)” 

 Żużel „2)” 
 

EC Czechnica 
 

 Mieszanina popiołowo – żużlowa „3)” 

 Popiół lotny z drewna „4)” 

 Piasek ze złóż fluidalnych „5)” 

 Popiół lotny z węgla „1)” 
 

Pełną specyfikację materiałów, będących przedmiotem oferty oraz szacowane, 

ofertowane ilości określają załączniki nr 2 i nr 3.  

 

2.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

3.1. Usługi będą realizowane sukcesywnie od dnia przekazania Zlecenia do dnia 30.09.2020r. 
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie 12 m-cy od dnia podpisania Zlecenia 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: wedle zgłoszeń bieżącego zapotrzebowania 
Zamawiającego  

4. WADIUM 

4.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium  

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIANIA TYCH 
WARUNKÓW 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
5.1.1. Nie podlegają wykluczeniu. Wykonawca podlega wykluczeniu jeżeli: 

5.1.1.1. nie spełnia warunków udziału w Postępowaniu zakupowym lub nie 
wykazał braku podstaw wykluczenia, 

5.1.1.2. złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ 
na wynik prowadzonego Postępowania zakupowego, 

5.1.1.3. nie daje rękojmi należytego wykonania Zakupu z uwagi na prowadzone 
przeciwko niemu lub członkom organów spółki Wykonawcy 
postępowanie o popełnienie przestępstwa, 

5.1.1.4. bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu 
przewagę w Postępowaniu zakupowym, 

5.1.1.5. nie spełnia warunku wymaganego wskaźnika wypadkowości, 
5.1.1.6. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 
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nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-
akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a. o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 

228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. - Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie, 

b. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

c. skarbowe. 
5.1.1.7. będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 
października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 
czyny zabronione pod groźbą kary lub wobec którego orzeczono tytułem 
środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne 
a. Dodatkowo Zamawiający może zdecydować o wykluczeniu 

Wykonawcy, jeżeli: Wykonawca nie wykonał Umowy zawartej przez 
Zamawiającego lub inne Spółki z GK PGE lub wykonał ją nienależycie, 

b. Wykonawca znajduje się na liście Wykonawców zablokowanych, 
zgodnie z obowiązującą w PGE EC z Instrukcją oceny Dostawy i 
Dostawcy, 

c. ogłoszono upadłość bądź likwidację Wykonawcy, lub w stosunku do 
Wykonawcy wszczęto postępowanie upadłościowe bądź 
likwidacyjne, 

d. złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie będąc 

zaproszony do udziału w Postępowaniu zakupowym 

5.1.2. spełniają warunki udziału w Postępowaniu zakupowym, tj.: 
5.1.2.1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania Zakupu.  Zamawiający odstępuje od określenia warunków 
w tym zakresie. 

 
5.1.2.2. posiadają uprawnienia do wykonywania określonych czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj.:  
1. Podanie aktualnego numeru BDO lokalizacji przyjmującej odpad do 
zagospodarowania 
2. Podanie aktualnego numeru BDO firmy transportującej odpad jeżeli 
transport leży po stronie Wykonawcy 
3. Przesłanie potwierdzonych Aprobat Technicznych jeżeli oferta 
dotyczy odbioru produktów 

5.1.2.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zakupu. 
Zamawiający odstępuje od określenia warunków w tym zakresie. 

5.2. Na potwierdzenie wymagań określonych w pkt. 5.1. powyżej Wykonawca zobowiązany 
jest złożyć Ofertę z oświadczeniem o spełnianiu warunków i braku podstaw do 
wykluczenia, ponieważ Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a 
następnie wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej do złożenia 
dokumentów o braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w 
postępowaniu 

5.3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku 
podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt. 5.1., według formuły „spełnia„/„nie 
spełnia” warunku. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o uzupełnienie 
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brakujących dokumentów. Oferta Wykonawcy niespełniającego choćby jednego warunku 
udziału w postępowaniu zostanie odrzucona. 

6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

6.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

Ofertę należy przesłać w kopercie, z dopiskiem „Odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz     

odbiór produktów w  Regionie Zachód w okresie od 01.10.2019 do 30.09.2020” za 

pośrednictwem poczty, lub dostarczyć osobiście 

a) do siedziby PGE Ekoserwis Sp. z o.o.: Pl. Staszica 30, 50-222 Wrocław 

          

b) do biura Spółki: ul. Podmiejska 119a, 44-207 Rybnik 
 

Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 
zgodnie z zasadami reprezentacji. Wszystkie jej strony oraz załączniki, muszą być podpisane 
przez osobę/osoby uprawnioną/-e / umocowaną/-e do reprezentowania Wykonawcy 
zgodnie z zasadami reprezentacji.  
W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć oryginał 

pełnomocnictwa lub jego kopię potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” przez osoby 

upoważnione do reprezentowania. 

6.2. Na kompletną Ofertę składają się: 

6.2.1. Formularz ofertowy 

6.2.2. Dokumenty/oświadczenia wymienione w pkt 5.2. SIWZ. 

6.2.3. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących Ofertę, jeżeli uprawnienie do 
reprezentacji Wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego, o którym 
mowa w punkcie 5.2.1. Specyfikacji. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej przez Pełnomocnika; 

6.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku 
obcym należy załączyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez 
Wykonawcę. 

6.4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi 
Wykonawca.  

6.5. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, 
że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zmiany dotyczące treści oferty 
powinny być przygotowane i złożone w ten sam sposób, co oferta.  

7. WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA SIWZ 

7.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ poprzez 
kontakt email. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż 3 dni robocze przed upływem 
terminu składania ofert.  

7.2. Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert 
zmodyfikować treść SIWZ. Informację o modyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie 
wszystkim Wykonawcom i będzie ona dla Wykonawców wiążąca. 

8. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

8.1. Cena Oferty musi być podana w polskich złotych. Całość rozliczeń między Zamawiającym, 
a Wykonawcą będzie prowadzona w złotych polskich.  
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8.2. Cena Oferty uwzględnia wszelkiego rodzaju opłaty, podatki oraz wszystkie koszty związane 
z realizacją Zamówienia 

8.3. Cena nie ulega zmianie przez okres realizacji (wykonania) Zamówienia ( do 30.09.2020r),  

8.4. Cena (wartość) jest ceną netto w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do 
SIWZ 

8.5. Cena oferty musi zostać wyrażona cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

9. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

9.1 Osoby upoważnione do kontaktu i udzielenia dodatkowych informacji: 

Piotr Hercog tel.: 502 606 304,  email: piotr.hercog@gkpge.pl 

Piotr Łasisz tel.: 605 220 238,  email: piotr.lasisz@gkpge.pl 

 

 

9.2 Wizja lokalna 
9.2.1 Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może odbyć wizję lokalną w 

celu zbadania przedmiotu Umowy i jego otoczenia oraz uzyskania samemu i na 
własną odpowiedzialność wszelkich informacji, które mogą być konieczne dla 
przygotowania Oferty i zawarcia Umowy. Koszty wizji lokalnej ponosi sam 
Wykonawca.   

9.2.2  Zamawiający zapewni przedstawicielom Wykonawcy wejście na teren, 
gdzie wykonywany ma być przedmiot Umowy, z tym, że Wykonawca ponosi wszelką 
odpowiedzialność w odniesieniu do takiej wizyty w szczególności konsekwencje 
śmierci lub zranienia, strat lub szkód majątkowych oraz wszelkich innych strat, 
szkód i wydatków poniesionych jako następstwo takiej wizji. 

9.2.3 Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie wizji lokalnej jest Pan Piotr Łasisz  tel. 
605220238; mail: Piotr.lasisz@gkpge.pl. 

9.2.4  Osoby uczestniczące w wizji lokalnej muszą posiadać odpowiednie ubranie 
robocze oraz wyposażenie BHP tzn. : 
9.2.4.1 hełm przemysłowy, 
9.2.4.2 spodnie robocze lub kombinezon roboczy, 
9.2.4.3 bluza robocza, 
9.2.4.4 obuwie bezpieczne, 
9.2.4.5 kamizelka odblaskowa lub odzież z elementami odblaskowymi, 
9.2.4.6 okulary ochronne, 
9.2.4.7 maski przeciwpyłowe, 
9.2.4.8 ochronniki słuchu. 

Osoby nie posiadające ww. elementów ubrania i wyposażenia BHP nie zostaną 
dopuszczone do udziału w wizji lokalnej 

10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

10.1. Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 27.09.2019 roku, do godz. 14:00 

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

11.1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert.  

 

 

 

mailto:piotr.lasisz@gkpge.pl
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12. INFORMACJE DOTYCZĄCE OCENY OFERT  

12.1. Sposób oceny Ofert: 

Obliczenie wg wzoru : 

Pc =  [(Cmin + TrPge) /(Co + TrPge)] x 100 

gdzie: 

Pc  - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena 

Cmin – najniższa cena netto zaoferowana w postępowaniu  

Co –cena netto rozpatrywanej oferty  

TrPge–cena netto Transportu PGE w zależności od złożonej oferty (EXW/ DAT)  i wskazanej 

lokalizacji   

 

Oferta, która otrzyma największą ilość punktów będzie Ofertą najkorzystniejszą. 

12.2. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

12.3. W toku badania i oceny Ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych Ofert. 

13. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

13.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.  

14. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY 

14.1. Zamawiający nie wymaga zawarcia umowy a przedmiot postepowania będzie 
wykonywany na podstawie zleceń.  

15. DODATKOWE INFORMACJE 

15.1. Wybór oferty najkorzystniejszej nie oznacza zaciągnięcia zobowiązania przez 
Zamawiającego do przekazania zlecenia do wykonania Usługi.  

15.2. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
przedstawi nieprawdziwe dane lub uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może 
wybrać najkorzystniejszą Ofertę spośród pozostałych Ofert chyba, że zachodzą przesłanki 
do unieważnienia Postępowania zakupowego. 

15.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia Postępowania bez podania przyczyny. 
Z tytułu unieważnienia przetargu Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec 
Zamawiającego. 

15.4. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie postanowienia Procedury 
ogólnej zakupów Grupy Kapitałowej PGE oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

15.5. W przypadku podpisywania przez Spółki należące do Grupy Kapitałowej PGE umów 
z  wybranym Wykonawcą na świadczenie usług tożsamych z przedmiotem Umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest do niestosowania wobec spółek Grupy Kapitałowej PGE 
stawek, opłat oraz warunków współpracy mniej korzystnych, niż wynikające z  Umowy. 
Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie treści Umowy spółkom Grupy Kapitałowej 
PGE. 

15.6. Zakończenie procesu wyboru Oferenta określa się na dzień: 30.09.2019 r 
 

16. NEGOCJACJE HANLOWE 

16.1. Przed wyborem Oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji 
złożonych Ofert oraz wezwania Wykonawców do ponownego złożenia Ofert. 
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17. ZAŁĄCZNIKI 

17.1.  Integralną częścią niniejszej SIWZ są następujące Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna 

Załącznik nr 3 – Podstawowe informacje na temat możliwości zastosowania i 
przeznaczenie oferowanych materiałów 

Załącznik nr 4 – Dokumentacja dla produktów 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ –FORMULARZ OFERT 

     

 

pieczęć Wykonawcy 

 

PGE Ekoserwis Spółka z o.o. 

50-222 Wrocław, Pl. Staszica 30 

KRS: 0000024592, NIP: 897-10-06-564 

OFERTA  

I. OFERTĘ składa: 

 Nazwa i adres Wykonawcy/ów, KRS, NIP, REGON 

Wykonawca  

 
II. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM (w sprawie niniejszej 

Oferty) 

 

Imię i nazwisko:  

Firma:  

Telefon:  

e-mail:  

 
III. OFERTA WYKONAWCY 

1. My, niżej podpisani, niniejszym oświadczamy nie podlegamy wykluczeniu na podstawie pkt 

5.1.1. SIWZ, oraz spełniamy warunki udziału w postępowaniu tj.: 

a) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

b) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonych czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

c) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, 

 

2. Oferujemy, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, wykonanie przedmiotu 

zamówienia tj.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz odbiór produktów  

w  Regionie Zachód w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2020r.”, Nr postępowania 

39/PN/2019 za cenę: 
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Lp. 
Nazwa odpad lub 

produktu 
Miejsce 
odbioru 

Oferowana 
ilość 

odbioru 
[Mg] 

Cena  
EXW  

oferty 1 
 

Cena  
DAT  

oferty 2 

 

Miejsce 

dostawy 3 
 

1. 
Popiół lotny jako odpad  
o kodzie 10 01 02  
(zwilżony) 

EC 
Wrocław 

    

2. 
Kruszywo żużlowe Utex 
(KŻU-A/2) 

    

3. 
Żużel jako odpad o kodzie 
10 01 01  

    

4. 
Kruszywo żużlowe Utex 
(KŻU-A/1)  

    

5. 
Piasek Żużlowy Utex 
odmiany S 

    

6. 
Popiół lotny jako odpad o 
kodzie 10 01 02 
(zwilżony) 

EC 
Czechnica 

    

7. 
Mieszanina popiołowo- 
żużlowa jako odpad 
o kodzie 10 01 80 

    

8. 
Piasek żużlowy  
Utex odmiany S 

    

9. 

Popiół lotny z torfu i 
drewna niepoddanego 
obróbce chemicznej jako 
odpad o kodzie 10 01 03 

    

10. 
Piasek ze złóż fluidalnych  
jako odpad o kodzie 
10 01 24 

    

 

*) Suma kolumny oferowanej ilości odbieranych produktów i odpadów nie może być większa niż 

Suma podana w zał. nr 2 do SIWZ 

                                                      
1 cena netto EXW (Ex Works EC) jaką Zamawiający zapłaci Wykonawcy za 1 Mg odebranego odpadu lub produktu 
2 cena netto DAT (Delivered at Terminal – określone miejsce przeznaczenia) lokalizacja wskazana przez oferenta jaką Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy za 1 Mg odebranego odpadu lub produktu 
3  dokładny adres - tylko w przypadku ofertowania DAT (Delivered at Terminal – określone miejsce przeznaczenia) 

 



SIWZ na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz odbiór produktów  
w  Regionie Zachód w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2020r.”,  nr postępowania: 39/PN/2019 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Strona 12 z 47 

 

 

Słownie netto: ………………………………………………………………………………………………………………. złotych; 

Słownie brutto: ……………………………………………………………………………………………………………… złotych 

3. Zapoznaliśmy się i w pełni akceptujemy treść SIWZ wraz ze wszystkimi załącznikami i nie 

wnosimy do nich zastrzeżeń.  

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla 

Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE oraz w Dobrych praktykach zakupowych. W 

przypadku wyboru naszej Oferty ostatecznej zapewniamy, że my, nasi pracownicy, 

współpracownicy, osoby, przy pomocy, których będziemy świadczyć usługi/dostawy/roboty 

budowlane4 lub podwykonawcy będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących 

przepisów prawa oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów. 

5. Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy5 czynnym podatnikiem VAT/ jesteśmy w trakcie 

rejestracji jako płatnik podatku VAT i załączamy do oferty kopię deklaracji VAT-R6 

/posiadamy nr identyfikacji podatkowej VAT UE7:……….  

6. Otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty i wykonania zamówienia. 

7. Uważamy się za związanych niniejszą Ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania 

Ofert. 

8. Oświadczamy, iż zachowamy poufność danych uzyskanych w toku postępowania 

zakupowego. 

9. Oświadczamy, że informacje zawarte na stronach 9-11 Oferty stanowią informacje 

wyłącznie do użytku Zamawiającego. 

10. Zapewniamy wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i 

organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z 

obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów Rozporządzenia 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”, mających zastosowanie i 

chroniło prawa osób, których dane dotyczą,  

11. Znane są nam wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie 

danych osobowych i przepisów RODO mających zastosowanie, które zobowiązany jest 

wykonywać podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych,  

12. Dopełniliśmy wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których dane przekazujemy oraz 

w stosunku do Zamawiającego wynikających z przepisów o  ochronie danych osobowych i 

przepisów RODO.  

13. Przekazywane przez nas dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w  celach 

związanych z prowadzonym postępowaniem niepublicznym nr 39/PN/2019 

14. Do niniejszej oferty są dołączone następujące załączniki: 

Załącznik nr 1 - ………… 
Załącznik nr 2 - ………… 
 

.............................., dn. .........................                    ............................................................... 

Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki 

                                                      
4 Niewłaściwe skreślić 
5 Niewłaściwe skreślić 
6 Wybrać jeżeli ma zastosowanie i należy załączyć wymagane dokumenty lub skreślić, jeżeli nie ma zastosowania - dotyczy podmiotów 

mających zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie RP 
7 Dotyczy podmiotów zagranicznych z terenu UE 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

I. Specyfikacja ilościowa zapytania ofertowego i lokalizacje odbioru 
 

 Odpad lub Produkt 
Okres 
dostępności 

Ilość 
[Mg] 

Uwagi 

EC 
Wrocław 

1) 

* Popiół lotny jako 
odpad o kodzie 10 01 

02  (zwilżony) 
* Kruszywo żużlowe         

Utex A (KŻU-A/2) 

01.10.2019 
do 

30.04.2020 
57 000 

Dostępność materiału wymaga 
potwierdzenia,  

podane ilości nie są ilościami 
gwarantowanymi 

2) 

* Żużel jako odpad o 
kodzie 10 01 01               

* Żużel jako produkt  
Kruszywo żużlowe             
Utex A (KŻU-A/1) 

*Żużel jako produkt 
Piasek żużlowy Utex 

odmiany S 

01.10.2019 
do 

30.04.2020 

21 000 
 

Dostępność materiału wymaga 
potwierdzenia,  

podane ilości nie są ilościami 
gwarantowanymi 

EC 
Czechnica 

 
1)  

* Popiół lotny jako 
odpad o kodzie 10 01 

02  (zwilżony) 

01.10.2019 
do 

30.04.2020 

2 800 
 

Dostępność materiału wymaga 
potwierdzenia,  

podane ilości nie są ilościami 
gwarantowanymi 

 
3) 

* Mieszanina 
popiołowo- żużlowa  
jako odpad o kodzie          

10 01 80 
* Piasek żużlowy Utex 

odmiany S 

01.04.2020 
do 

30.09.2020 

12 000 
 

 Dostępność materiału 
wymaga potwierdzenia,  

podane ilości nie są ilościami 
gwarantowanymi  

4) 

* Popiół lotny z torfu i 
drewna niepoddanego 

obróbce chemicznej 
jako odpad o kodzie       

10 01 03 

01.10.2019 
do 

30.09.2020 
1 250 

Dostępność materiału wymaga 
potwierdzenia,  

podane ilości nie są ilościami 
gwarantowanymi  

5) 

* Piasek ze złóż 
fluidalnych  

jako odpad o kodzie          
10 01 24 

01.10.2019 
do 

30.09.2020 
  1 250 

Dostępność materiału wymaga 
potwierdzenia,  

podane ilości nie są ilościami 
gwarantowanymi  

Suma  96050   
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II. Miejsca realizacji przedmiotu zamówienia oraz warunki techniczne odbioru 
materiałów 
 

1. PGE Ekoserwis sp. z o.o. ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław (teren Portu) 

 zbiorniki retencyjne 1-3  
 

Dostępne odpady lub produkty: 

Nazwa  Warunki dot. odbioru Miejsce odbioru 

Popiół lotny  

jako odpad o kodzie  

10 01 02 (zwilżony) 

Odbiór pojazdem typu ciągnik + 

naczepa wraz z oplandekowaniem 

Stacja załadunku pod 

zbiornikiem 

retencyjnym 

Popiół jako produkt                 

Kruszywo żużlowe                    

Utex A (KŻUA/2) 

Odbiór pojazdem typu ciągnik + 

naczepa wraz z oplandekowaniem 

Stacja załadunku pod 

zbiornikiem 

retencyjnym 

Żużel jako odpad o kodzie     

10 01 01 

Odbiór pojazdem typu ciągnik + 

naczepa wraz z oplandekowaniem 

Stacja załadunku pod 

zbiornikiem 

retencyjnym 

Żużel jako produkt  

Kruszywo żużlowe             

Utex A (KŻUA/1) 

Odbiór pojazdem typu ciągnik + 

naczepa wraz z oplandekowaniem 

Stacja załadunku pod 

zbiornikiem 

retencyjnym 

Żużel jako produkt Piasek 

żużlowy Utex odmiany S 

Odbiór pojazdem typu ciągnik + 

naczepa wraz z oplandekowaniem 

Stacja załadunku pod 

zbiornikiem 

retencyjnym 

 

 

2. PGE Ekoserwis sp. z o.o. ul. Fabryczna 22, 55-011 Siechnice, teren Elektrociepłowni 
 

 obszar żużlowiska,  

 zbiorniki retencyjne,  

 Odbiory od poniedziałku do piątku zwyczajowo w godzinach 07:00-15:00 lub  
w innych porach po wcześniejszym ustaleniu. 

 Dostępne odpady lub produkty:  

Nazwa Warunki dot. odbioru Miejsce odbioru 

Popiół lotny  

jako odpad o kodzie  

10 01 02 (zwilżony) 

Odbiór pojazdem typu ciągnik + 

naczepa wraz z oplandekowaniem 

Stacja załadunku pod 

zbiornikiem 

retencyjnym 

Popiół lotny z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce 

Odbiór pojazdem typu 

cysterna/cementonaczepa 
Zbiorniki retencyjne 
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chemicznej o kodzie             

10 01 03 

Piasek ze złóż fluidalnych 

jako odpad o kodzie                

10 01 24 

Odbiór pojazdem typu ciągnik + 

naczepa wraz z oplandekowaniem 
Zbiorniki retencyjne 

Mieszanina popiołowo - 

żużlowa jako odpad o kodzie 

10 01 80 

Odbiór pojazdem typu ciągnik + 

naczepa wraz z oplandekowaniem 

Obszar żużlowiska 

 Mieszanka popiołowo – 

żużlowa jako produkt Piasek 

żużlowy Utex odmiany S 

Odbiór pojazdem typu ciągnik + 

naczepa wraz z oplandekowaniem 

Obszar żużlowiska 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ – PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT MOZLIWOŚCI 
ZASTOSOWANIA I PRZEZNACZENIE OFEROWANYCH MATERIAŁÓW  

 

 

Materiał  Nazwa status przeznaczenie  dokumentacja 

1)                                  

Popiół lotny jako odpad o 
kodzie 10 01 02  (zwilżony) 

odpad  
odzysk, 

unieszkodliwianie 
zgodnie z Ustawą o odpadach  

(Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.)  

Kruszywo żużlowe Utex A 
(KŻU-A/2)  

produkt  
inżynieria 

komunikacyjna  
 

KDWU Nr 1/2019/KŻU-A/ Wr  

2) 

Żużel jako odpad o kodzie      
10 01 01             

odpad 
odzysk, 

unieszkodliwianie 
zgodnie z Ustawą o odpadach  

(Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.)  

Kruszywo żużlowe             
Utex A (KŻU-A/1) 

produkt 
inżynieria 

komunikacyjna 
KDWU Nr 1/2019/KŻU-A/ Wr 

Piasek żużlowy Utex 
odmiany S 

produkt m.in. makroniwelacja KDWU Nr 5/2018/PŻ-S/Wr 

3)                     

Mieszanina popiołowo- 
żużlowa jako odpad o 

kodzie 10 01 80 
odpad  

odzysk, 
unieszkodliwianie 

 zgodnie z Ustawą o odpadach  
(Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.) 

Piasek żużlowy Utex 
odmiany S 

produkt  m.in. makroniwelacja  KDWU Nr 5/2018/PŻ-S/Si 

4)                              
Popiół lotny z drewna jako 
odpad o kodzie 10 01 03 

odpad  
 

odzysk,  
unieszkodliwianie 

Rozporządzenie Ministra Środowiska 
(Dz. U. 2015 poz. 796)  

Ustawa o odpadach (Dz. U. 2013 
poz.21) 

5)                             
Piasek ze złóż fluidalnych 

jako odpad o kodzie              
10 01 24 

odpad  
odzysk,  

unieszkodliwianie 

Rozporządzenie Ministra Środowiska 
(Dz. U. 2015 poz. 796)  

Ustawa o odpadach (Dz. U. 2013 
poz.21)  
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ – DOKUMENTACJA DLA PRODUKTU 

 

1. Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 5/ 2018/ Pż-S/Si    
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2. Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 5/ 2018/ Pż-S/Wr    
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4. Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 1/2019/KŻU-A/ Wr  

 

 
 

 



SIWZ na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz odbiór produktów  
w  Regionie Zachód w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2020r.”,  nr postępowania: 39/PN/2019 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Strona 47 z 47 

 

 

 

 

 
 


