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PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 26 

 

                                                                                                  Biała Podlaska  2019.01.08. 
 

Nr sprawy 2/OoZ/U/2019 

 
OGŁOSZENIE  O ZAMÓWIENIU 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej 
Podlaskiej ul. Pokoju 26  ogłasza przetarg  na   sukcesywne świadczenie usługi odbioru, 
załadunku transportu i utylizacji (unieszkodliwianiu) odpadów . 
1.Zakres  zamówienia:  
1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru, załadunku transportu i utylizacji 
(unieszkodliwianiu) odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w 
szczególności z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o opadach ( Dz. U. 2018 poz. 21 ) oraz na warunkach 
określonych w projekcie umowy. 
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa formularz asortymentowo -cenowy  
3.Zamawiający zastrzega, iż ilości odpadów będące przedmiotem zamówienia są wielkościami 
szacunkowymi i mogą ulec zmianie w miarę ich wytwarzania przez Zamawiającego. Wykonawcy nie 
przysługują żadne roszczenia z tytułu zmniejszenia zamówienia 
4.W przypadku zaistnienia potrzeby wykonania dodatkowej usługi, ponad ustalone,  realizacja 
zamówienia, odbiór odpadów będzie odbywał się po uprzednim uzgodnieniu. 
5.Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów od Zamawiającego stając się z chwilą przejęcia 
odpadów wraz z dokumentem obrotu odpadami, posiadaczem odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca przejmuje obowiązek dalszego gospodarowania odpadami, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
6.Transport odpadów z miejsca magazynowania do miejsca unieszkodliwiania z zachowaniem przepisów 
prawa obowiązujących przy transporcie odpadów niebezpiecznych. W celu realizacji przedmiotu umowy 
Wykonawca musi dysponować specjalistycznymi środkami transportu z zalegalizowaną wagą. 
7.Całość przedmiotu zamówienia realizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy 
8.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną za przejęte od Zamawiającego odpady oraz za 
prawidłowe gospodarowanie odpadami, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  
9.Wykonawca w zakresie świadczonej usługi ponosi wszelkie konsekwencje prawne i finansowe przed 
organami uprawnionymi do kontroli za prawidłowość odbioru, transportu, unieszkodliwiania odpadów 
oraz jednocześnie zobowiązuje się do wykonania wydanych przez nich w tym zakresie zaleceń, na własny 
koszt i ryzyko. 
10.Wykonawca udostępni Zamawiającemu pojemniki do gromadzenia odpadów na czas trwania umowy. 
Dostarczy je w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Pojemniki muszą być sprawne technicznie i 
zawierać oznaczenie rodzaju gromadzonych odpadów. 
11.W ramach wynagrodzenia Wykonawca dokonuje załadunku odpadów gromadzonych w pojemnikach 
dostarczonych przez Wykonawcę, transport w miejsce utylizacji oraz ich utylizację. 
12. Wykonawca będzie odbierał odpady według potrzeb Zamawiającego  ale nie częściej niż raz na pół 
roku. W zamówieniu Zamawiający określi rodzaj odpadów i szacunkową ilość każdego rodzaju. 



13. Zamawiający przygotuje każdorazowo karty przekazania odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami tj. Ustawy o odpadach oraz rozporządzenia ministra środowiska z dnia 12.12.2014 w 
sprawie wzoru dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. 
14.Potwierdzona obustronnie karta przekazania odpadów z podaną masą jest podstawą dla Wykonawcy 
do wystawienia faktury.  

 
Wykonawca składający ofertę musi spełniać warunki udziału w postępowaniu tj. posiadać:  
1.aktualne zezwolenia właściwych organów administracji publicznej na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem a w szczególności: 
a)decyzję zezwalająca na zbieranie odpadów stanowiących przedmiot zamówienia (wg kodów), wydaną 
przez właściwy organ zgodnie wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o opadach ( Dz. U. z 2018 
poz.21 
b)decyzję zezwalająca na transport odpadów stanowiących przedmiot zamówienia (wg kodów), wydaną 
przez właściwy organ zgodnie wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o opadach ( Dz. U. z 2018 
poz.21) 
2.Termin wykonania zamówienia: 
W okresie 36 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
3.Oferta. 
1. Ofertę  należy złożyć w formie pisemnej  w sekretariacie PEC Biała Podlaska ul. Pokoju 
26 do dnia 21 stycznia  2019 roku do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie opisanej „oferta 
– odbiór odpadów”. 
2. Oferta powinna zawierać:  
-dane oferenta niezbędne do zawarcia umowy np. kopia  KRS lub kopia decyzji o wpisie do  
ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument, 
- wypełniony formularz cenowy, 
-kopie zezwoleń i decyzji wymienionych w warunkach udziału.  
3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 
Upoważnienie osoby podpisującej ofertę musi bezpośrednio wynikać z dołączonych do 
oferty dokumentów stwierdzających status prawny Wykonawcy. 
 Otwarcie ofert  nastąpi dnia 21.01.2019 roku o godz. 12:10. 
5.Kryteria wyboru ofert najkorzystniejszej 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: 
 Cena oferty brutto - waga  100% za odpady wytworzone. 
Ceny jednostkowe w okresie obowiązywania umowy nie mogą ulec zmianie za wyjątkiem 
zmiany stawki podatku VAT. 
6.Pozostałe informacje  
1. W sprawie zamówienia dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 83 342 55 98 
w.153.  



2.Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi  
Wykonawców o wynikach przetargu zamieszczając informację o wyborze 
najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej www.pecbp.pl. 
3.Zamawiający zawiera umowę niezwłoczne po wyborze najkorzystniejszej oferty.  
4.Umowa zostanie zawarta  zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia, 

z  uwzględnieniem ceny wybranej oferty. 

5. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę, wg wzoru do ogłoszenia. 
6.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty bez względu na 
wynik postępowania. 
7. Wykonawcom,  których interes  w uzyskaniu zamówienia doznał  uszczerbku w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów Regulaminu zamówień, przysługuje protest  
przewidziany w § 54 Regulaminu. 
 
         Przedsiębiorstwo  
            Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
 
         PREZES ZARZĄDU 
         Aleksander Kompa 

                         ……………………………… 
             Zatwierdzam 
Załączniki: 
Formularz ofertowy i cenowy 
Wzór umowy 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UMOWA NR         2019 

Zawarta w Białej Podlaskiej w dniu                    2019 r. pomiędzy: 
Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. 
Pokoju 26 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego: Sąd Rejonowy  Lublin –wschód w Lublinie z 
siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy - Rejestr przedsiębiorców  numer KRS 0000086154. Kapitał 
Spółki 14 117 500,00zł.  
Numer identyfikacyjny NIP 537-00-01-649. 
reprezentowanym przez: 
Aleksandra Kompę - Prezesa Zarządu 
zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,  
a 
reprezentowana przez: 
zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą. 
została zawarta umowa następującej treści:  
 
Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu przetargu w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o 
zamówieniu, oferty mogli składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, zgodnie  
z  częścią I ust. IV  „Regulaminu wewnętrznego zamówień niepodlegających ustawie Pzp   
w PEC  Sp. z o.o. Biała Podlaska”. 
 

§ 1 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje świadczenie usługi odbioru , załadunku transportu i utylizacji 
(unieszkodliwianiu) odpadów przez okres 36 miesięcy wg cen jednostkowych  z  oferty cenowej  złożonej 
w postępowaniu przetargowym. 

§ 2 
1.Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów będących przedmiotem niniejszej umowy, 
będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, szczególnie z ustawą z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21). 
2.Wykonawca oświadcza, że usługę wykona zachowując należytą staranność zgodnie z warunkami  
określonymi w warunkach zamówienia, własnym staraniem na swój koszt i ryzyko. 
3.Zamawiający zastrzega, iż ilość odpadów  w trakcie obowiązywania niniejszej umowy uzależniona jest  
od ilości wytworzonych odpadów w przedsiębiorstwie. Wykonawca oświadcza, że usługę wykona zgodnie 
z obowiązującym prawem, a w szczególności przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. 
U. z 2018 r., poz. 21), ponosząc pełną odpowiedzialność prawną za prawidłowe gospodarowanie 
odebranymi odpadami z chwilą ich przejęcia od Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa. Dotyczy to między innymi : transportu odpadów, unieszkodliwiania odpadów oraz 
innych spraw związanych z dostarczeniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu 
działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów. 
4.Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie wymagane przepisami prawa warunki umożliwiające mu 
wykonanie niniejszej umowy oraz że posiada wymagane obowiązującym prawem zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie umożliwiającym wykonanie niniejszej umowy, zgodnie z ustawą z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21) tj. aktualne zezwolenie (Decyzję ) wydane 
przez właściwy organ administracji publicznej na transport odpadów objętych przedmiotem zamówienia 



oraz aktualne zezwolenie (Decyzję) wydane przez właściwy organ administracji publicznej na 
przetwarzanie odpadów będących przedmiotem zamówienia 
5.Wykonawca gwarantuje, że przez cały okres obowiązywania umowy będzie posiadać aktualne 
zezwolenia na transport i unieszkodliwianie wszystkich odpadów, będących przedmiotem niniejszej 
umowy. W przypadku, gdy zezwolenia o których mowa w ust. 2 wygasną w trakcie jej obowiązywania, 
Wykonawca gwarantuje, że niezwłocznie przedłoży nowe (aktualne) wymagane przepisami prawa 
zezwolenia, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, z zastosowaniem kary umownej przewidzianej w § 8 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy. 
6.Wykonawca w zakresie świadczonej usługi ponosi wszelkie konsekwencje prawne i finansowe przed 
organami uprawnionymi do kontroli za prawidłowość gospodarowania odpadami oraz jednocześnie 
zobowiązuje się do wykonania wydanych przez nich w tym zakresie zaleceń na własny koszt i ryzyko 

§ 3 
1.Strony umowy ustalają termin realizacji zleconej usługi: 
a)z miejsca zlokalizowanego na terenie PEC Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej raz  na pół roku. 
2.Wykonawca zobowiązany jest za każdy okres dokumentować Zamawiającemu fakt unieszkodliwienia 
odbieranych odpadów w terminie do dnia 10-go następnego miesiąca. 

§ 4 
1. Za wykonane usługi Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wynikające z  ilości faktycznie 
odebranych odpadów  potwierdzonych w kartach przekazania odpadów oraz cen jednostkowych,  
zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie z dnia ..........................Ceny jednostkowe  nie ulegną zmianie 
przez cały okres obowiązywania umowy za wyjątkiem przypadku zmiany obowiązującej na nie stawki 
podatku VAT. 
2. Podstawą rozliczeń będą faktury wystawiane raz na pół roku po wykonaniu usługi za dany okres. 
Faktury płatne w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury, płatna przelewem na konto Wykonawcy 
wskazane w fakturze. 
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za rzetelność, prawidłowość i 
terminowość rozliczenia wszelkich podatków i innych należności publicznoprawnych podlegających 
doliczeniu do ceny. Odpowiedzialność za nieprawidłowe ustalenie stawki podatku VAT obciąża  
Wykonawcę 

§ 5 
Umowa została zawarta na okres 36 miesięcy od dnia jej podpisania. 

§ 6 
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych 
od Zamawiającego w wysokości 10% wartości brutto usługi określonej w ofercie. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, w  wysokości  10% wartości   brutto usługi określonej w ofercie.  

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia  

§ 7 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

 
 



§ 8 
1.Sprawy sporne wynikłe w trakcie realizacji umowy podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo 
sąd w dla Zamawiającego 
2.Wszelkie zmiany niniejszej umowy należy dokonywać za zgodą obu stron w formie pisemnej (aneks do 
umowy) pod rygorem nieważności. 
3.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egz. otrzymuje 
Zamawiający i 1 egz. Wykonawca. 
 
 
   WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OFERTA  

sukcesywnego  świadczenia usługi odbioru, załadunku transportu i utylizacji 
(unieszkodliwianiu) odpadów  w latach 2019-2021. 

Nazwa oferenta: 

............................................................................................................................. ..... 
Adres Oferenta: 

............................................................................................................................. ..... 
NIP.........................................TEL....................................e-mail.………………................................... 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
Oferuję usługę odbioru i utylizacji odpadów wytworzonych  za cenę 

L.p. Kod 

odpadów 

Rodzaj odpadów Ilość 

wytworzonych 

opadów [Mg] 

do odebrania 

Cena 

jednostkowa 

brutto zł/Mg 

Cena 

razem 

brutto 

zł 

  1. 13 02 05* 

 

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe nie 

zawierające związków 

chlorowcoorganicznych 

0,110   

  2. 16 01 07* Filtry olejowe 0,004   

  3. 15 01 10* Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone  

0,065   

  4. 15 02 02 * Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania i ubrania 

ochronne zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi. 

0,055   

  5.  16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy  

( świetlówki). 

0,017   

  6. 16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy  

(monitory). 

0,059   

  7. 08 03 18 Odpadowy toner drukarski.         0,012   

  8. 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 

13 

0,149   

  9. 16 06 05 Inne baterie i akumulatory 0,034   

 10. 19 09 04 Zużyty węgiel aktywny         0,170   

 11. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,012   



 12. 19 09 99 Inne niewymienione odpady 0,069   

 13.  08 01 

11*` 

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne. 

0,002   

 14. 06 04 04* Odpady zawierające rtęć. 0,003   

 15. 07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy. 
0,041   

Cena ogółem zł  brutto  

 

Formularz cenowy 

Oferuję sukcesywne  świadczenie usługi odbioru, załadunku transportu i utylizacji 
(unieszkodliwianiu) odpadów  w latach 2019-2021 za cenę jednostkową: 

L.p. Kod 

odpadów 

Rodzaj odpadów Oferowana cena jednostkowa  

brutto zł/Mg odpadu 

   1. 13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe nie zawierające związków 

chlorowcoorganicznych 

 

   2. 16 01 07* Filtry olejowe  

   3. 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone  

 

   4. 15 02 02 * Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do 

wycierania i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi 

 

   5. 16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy (świetlówki) 

 

   6. 16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy (monitory) 

 

   7. 08 03 18 Odpadowy toner drukarski  

 8. 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 

16 02 09 do 16 02 13 

 

 9. 16 06 05 Inne baterie i akumulatory  

 10. 19 09 04 Zużyty węgiel aktywny  

 11. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych  

 12. 19 09 99 Inne niewymienione odpady  



 13. 08 01 11* Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne 

 

 14. 06 04 04* Odpady zawierające rtęć  

 15. 07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego o produkcji 

gumy 

 

 16. 13 02 08* Inne oleje silnikowe , przekładniowe i 

smarowe 

 

 

 17. 13 02 06  Syntentyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

 

 18. 17 02 02 Szkło  

 19. 16 01 03 Zużyte opony  

 20. 15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do 

wycierania i ubrania ochronne 

 

 21. 16 06 01 Baterie i akumulatory ołowiowe  

 22. 16 01 13 Płyny hamulcowe  

 23. 20 01 21 Lampy fluorescencyjne i odpady 

zawierające rtęć 

 

 24. 14 06 03 Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników 

 

 25. 16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji  

 26 16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych urządzeń  

 

       

Do oferty załączam: 

1…………………………….. 

 

 

 

………………………………………………            ………………………………………………… 

       Miejscowość  data      (podpisy osób uprawnionych  w imieniu Wykonawcy) 


