
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

nr postępowania 13/WOŚ-2/06/13 

 

1. Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica, działając w oparciu o regu-

lamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową (uchwała nr 37/2011 Zarządu Spółki 

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. z dnia 30.12.2011r.),zapraszają do złożenia ofert w przetargu nieograni-

czonym na zadanie: 
 

„Transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych  
z Oczyszczalni Ścieków w Dębicy w roku 2013/2014.” 

 

2. Określenie przedmiotu zamówienia. 
 

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych 

osadów ściekowych (odpad o kodzie 19 08 05) z Oczyszczalni Ścieków w Dębicy przy ul. Kosynierów 

Racławickich 35 w ilości około 4 500 Mg. 
Kod CPV 

 

2.1. Miesięczna ilość wynosić będzie maksymalnie 800 Mg osadu. Osad należy wywozić systematycznie, w ilo-

ści nie mniej niż 125 Mg na tydzień, zaś w wypadku nieterminowego i nieciągłego wywozu Wykonawca po-

nosić będzie koszty jego składowania i pryzmowania; 

2.2. Charakterystyka osadu: 

- osad odwodniony, przefermentowany, ustabilizowany o uwodnieniu 72% - 68%,  

- parametry osadu zgodne z aktualnymi badaniami wykonywanymi nie rzadziej niż raz na dwa miesiące 

             przez firmę zewnętrzną, na zlecenie Zamawiającego; 

2.3. Załadunek osadów z miejsca składowania na oczyszczalni ścieków na środek transportowy Wykonawcy 

następuje kosztem i staraniem Zamawiającego, w godzinach ustalonych przez Zamawiającego, w sposób 

umożliwiający normalne funkcjonowanie obiektów Oczyszczalni Ścieków.  

Środki transportowe Wykonawcy muszą umożliwić załadunek osadu ładowarką Zamawiającego; 

2.4. Wywóz każdej partii osadu z oczyszczalni ścieków, musi być potwierdzony na karcie przekazania odpadów 

(wystawionej przez Wytwórcę osadów). 

2.5. Wykonawca prowadzi wszystkie roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny 

pracy, utrzymuje w czystości miejsca odbioru osadu i drogi dojazdowej;      

2.6. Każda partia (samochód) osadu musi być zważona na wadze elektronicznej i potwierdzona dokumentem 

ważenia. Koszt ważenia ponosi Wykonawca; 

2.7. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane z zachowaniem wymogów określonych przepi-

sami Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012r. (Dz.U.2013, poz.21),  Rozporządzenia Ministra Środowiska z 

dnia 13.07.2010r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 137 poz. 924), Rozporządzeniem 

z dnia 05.04.2011r. w sprawie procesu odzysku R 10 (Dz. U. nr 86 poz. 476),  Rozporządzeniem z dnia 

08.12.2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249 

poz. 1673). 

2.8. Wywożony osad musi być zagospodarowany zgodnie z ustawą o odpadach, jeżeli sposób zagospodaro-

wania osadu wymaga podjęcia jakichkolwiek dodatkowych czynności przez Zamawiającego wynikających z 

obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca jest zobowiązany otrzymać zezwolenie Zamawiającego. 

2.9. Osady ściekowe mają być stosowane na terenie woj. podkarpackiego, za wyjątkiem opisanym w art. 20 ust. 

5 Ustawy o odpadach.  

2.10. Z chwilą wywiezienia osadu poza bramę terenu Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. wszelką odpowiedzial-

ność za wywożony osad przejmuje Wykonawca; 

2.11. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno - prawną za skutki ewentualnych wypadków pod-

czas wywozu oraz naruszeń ustawy o odpadach i ustawy o ochronie środowiska; 

2.12. Wymagane jest by Oferent przed złożeniem oferty dokonał wizji na miejscu oraz uzyskał szczegółowe in-

formacje odnośnie załadunku i częstotliwości wywozu; 

2.13. Osady ściekowe mają być transportowane i zagospodarowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa w zakresie ochrony środowiska, na co Oferent musi posiadać stosowne dokumenty; 

2.14. Na etapie podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego pisemnego zadeklarowa-

nia sposobu zagospodarowania osadu. Każdorazowa zmiana sposobu zagospodarowania osadu zobowią-

zuje Wykonawcę do wcześniejszego przedłożenia Zamawiającemu nowej deklaracji, 

999000...555111...333666...000000---222   Usługa usuwania osadów 

999000...555111...333777...000000---333   Usługa transportu osadów 



2.15. Wykorzystanie rolnicze osadu wymaga zgody Zamawiającego. 

2.16. W przypadku odzysku zgodnego z art. 96 ust. 1 z zachowaniem wymogów art. 96 ust. 12 oraz art. 20 ust. 

3-5 Ustawy o odpadach (Dz.U.2013, poz. 21) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 

2010r., w sprawie komunalnych osadów ściekowych Wykonawca: 

a) zobowiązuje się wywozić osady tylko na te działki na których w okresie ostatnich 3 lat nie były sto-

sowane komunalne osady ściekowe. 

b) udziela na 8 dni przed każdym wywozem osadu ściekowego z terenu Zamawiającego, pisemnej 

informacji o wyborze działki oraz pisemnej deklaracji, że proces ten będzie zgodny z obowiązują-

cymi przepisami ochrony środowiska. 

c) zobowiązany jest do wykonywania badania gruntów każdorazowo przed zastosowaniem osadów, 

na których  będą stosowane komunalne osady ściekowe. 

d) ustala dawkę osadu której wyliczenie akceptuje Kierownik Wydziału Oczyszczalni Ścieków, jaką 

można zastosować na poszczególnych gruntach. Wykonawca ustala dawkę na podstawie aktual-

nych badań komunalnych osadów ściekowych dostarczonych przez Zamawiającego oraz badań 

gruntu wykonanych przez Wykonawcę. 

e) zobowiązuje się do nie stosowania odebranych od Zamawiającemu osadów łącznie z osadami z 

innych oczyszczalni na gruntach oferowanych Zamawiającemu i przez niego zaakceptowanych. 

2.16.1.Zestawienie badań, do określenia dawki stosowania komunalnych osadów ściekowych. 

 

Skład i właściwości komunalnych osadów ściekowych 
Średnia wartość z wszystkich oznaczeń 

w ciągu roku 

Odczyn pH 9,78 

Zawartość suchej masy [%] 28,40 

Zawartość substancji organicznych [% s.m.] 54,02 

Zawartość azotu ogólnego [% s.m.] 

    w tym: azotu amonowego [% s.m.] 

4,39 

0,75 

Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.] 2,55 

Zawartość wapnia [% s.m.] 9,53 

Zawartość magnezu [% s.m.] 0,69 

Kadm [mg/kg s.m.] 1,46 

Miedź [mg/kg s.m.] 151,83 

Nikiel [mg/kg s.m. 20,35 

Ołów [mg/kg s.m.] 21,98 

Cynk [mg/kg s.m.] 890,67 

Rtęć [mg/kg s.m.] 1,03 

Chrom [mg/kg s.m.] 39,57 

 

2.17. W przypadku zmiany przepisów dotyczących sposobu zagospodarowania komunalnych osadów ścieko-

wych Zamawiający może rozwiązać lub zmienić umowę o zamówienie publiczne w stosunku do treści ofer-

ty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2.18. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania procedur stosowanych przy nadzorze nad zagospodaro-

waniem osadu obowiązujących u Zamawiającego. 
 

3. Termin realizacji całości zamówienia:                               od 01.08.2013r. do 31.07.2014r. 
 

4. Opis sposobu obliczenia ceny. 
4.1 Za wykonanie podanego w pkt. 2 zakresu prac Oferent winien przedstawić cenę netto i brutto  

(wraz z  należytym podatkiem VAT dla transportu oraz zagospodarowania osadów)  

4.2. Wszystkie ceny określone przez Oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podle-

gały zmianom. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi wg warunków określonych  

w załączonej umowie. 

4.3. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści oferty. 

4.4. Informacje dotyczące postępowania: 



 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych; 

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych; 

 Wszystkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ 

dokonywane będą w PLN 
 

5. Opis wszelkich innych niż cena kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy 
wyborze oferty. 
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w § 7 regu-

laminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. 

(uchwała nr 37/2011 Zarządu Spółki Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. z dnia 30.12.2011r.) a to: 

 posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień; 
 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami 

zdolnymi do wykonania prac opisanych w przedmiocie zamówienia lub przedstawią pisemne zobo-

wiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 

zamówienia  

 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

 nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie § 8 regulaminu udzielania zamówień zwią-

zanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. w Dębicy; 
5.1. Posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu oraz odzysku lub unieszkodli-

wiania odpadów zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach ( z wyszczególnieniem kodu ustabilizowa-

nych komunalnych osadów ściekowych) wydane przez właściwy organ (wojewoda, starosta) ustalony 

wg miejsca prowadzenia działalności w zakresie wykorzystania odpadów.    

5.2. Posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym; 
5.3. W przypadku odzysku zgodnego z art. 96 ust. 1 z zachowaniem wymogów art. 96 ust. 12 oraz art. 20 

ust. 3-5 Ustawy o odpadach (Dz.U.2013, poz. 21) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 

lipca 2010r., w sprawie komunalnych osadów ściekowych Wykonawca: 

a) Posiada prawo do dysponowania terenem, na którym będą stosowane osady ściekowe, o wiel-

kości zapewniającej przyjęcie przedmiotowej ilości osadów; 
b) Posiada wypis i wyrys z ewidencji gruntów na którym będą stosowane osady ściekowe oraz 

badania gruntów na których będą stosowane osady ściekowe; 
c) Posiada harmonogram nawożenia (dotyczy wykorzystania osadów do uprawy roślin) 

 

6. Sposób przygotowania oferty. 
6.1 Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant spółki. Oferent, który przedło-

ży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania. 

6.2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent. 

6.3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej specyfikacji. 

6.4. Oferta winna obejmować całość zamówienia jak określono w pkt. 2. 

6.5. Oferta musi być napisana czytelnie oraz podpisana, a wszystkie strony oferty – w tym wszystkie załącz-

niki – muszą być parafowane przez upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta. 

6.6. Upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie  wynika ono z ustawy lub innych dołączonych do oferty do-

kumentów, winno być dołączone do oferty. 

6.7. Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą 

ofertę. 

6.8. W przypadku gdy Oferent jako załącznik do oferty dołącza kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna 

być potwierdzona urzędowo, notarialnie lub przez osobę podpisującą ofertę. 

6.9. Oferent zamieści ofertę wraz z załącznikami w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie, które: 

- będą zaadresowane na Zamawiającego na adres podany w pkt. 1; 

- będą posiadać oznaczenia: 

„Transport i zagospodarowanie ustabilizowanych  
komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Dębicy w roku 2013/2014.” 

Nie otwierać przed 01.07.2013r.  godz. 1010” 
Poza w/w oznaczeniami koperta wewnętrzna musi posiadać nazwę i adres Oferenta celem umożliwie-

nia jej odesłania w przypadku stwierdzenia złożenia po terminie. 



6.10.  Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu 

składania ofert. Oferent nie może wycofać złożonej oferty ani wprowadzać jakichkolwiek zmian w jej tre-

ści po upływie terminu składania ofert . 

6.11.  Do oferty zostaną załączone wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 7 niniejszej specyfikacji. 

6.12.  Oferta oraz załączone do niej dokumenty nie podlegają zwrotowi po jej otwarciu. 

6.13.  Strony oferty winne być połączone w sposób trwały. 

7. Dokumenty wymagane w ofercie.  
7.1 Wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji (załącznik nr 1); 

7.2. Oświadczenie Oferenta o zdolności zagospodarowania osadu stanowiące załącznik do niniejszej specy-

fikacji (załącznik nr 2) 

7.3. Oświadczenie Oferenta o wiarygodności stanowiące załącznik do niniejszej specyfikacji (załącznik nr 3); 

7.4. Oświadczenie Oferenta, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 

zdrowotne lub społeczne stanowiące załącznik do niniejszej specyfikacji (załącznik nr 4); 

7.5. Oświadczenie Oferenta, że akceptuje warunki projektu umowy (załącznik nr 5); 

7.6. Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej na WOŚ podpisane przez Kierownika obiektu. Wykonawca zobo-

wiązany jest do odbycia wizji lokalnej przed terminem złożenia oferty (załącznik 6);  

7.7. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodar-

czej z podaniem osób upoważnionych do występowania w imieniu firmy, kapitału założycielskiego oraz 

profilu działania - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert; 

7.8. Posiadanie koncesji, zezwolenia lub licencji 

Wykonawca powinien złożyć: 

a) ważne co najmniej na okres realizacji niniejszego zamówienia zezwolenie na prowadzenie działal-

ności w zakresie transportu zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach ( z wyszczególnieniem kodu 

ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych)   

b) ważne co najmniej na okres realizacji niniejszego zamówienia zezwolenie na prowadzenie działal-

ności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów metodą R10 lub R14 lub D5 zgodnie z 

wymogami Ustawy o odpadach (z wyszczególnieniem kodu ustabilizowanych komunalnych osadów 

ściekowych) w ilości co najmniej 4 500 Mg/rok, jeżeli jego posiadanie jest wymagane. 

7.9. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę oraz pozostałe dokumenty, jeżeli jej umocowanie nie 

wynika z dokumentów rejestrowych firmy; 

7.10. Polisy lub równoważnego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpo-

wiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

7.11. W przypadku odzysku zgodnego z art. 96 ust. 1 z zachowaniem wymogów art. 96 ust. 12 oraz art. 20 

ust. 3-5 Ustawy o odpadach (Dz.U.2013, poz. 21) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 

lipca 2010r., w sprawie komunalnych osadów ściekowych, należy załączyć: 

a) Oświadczenie Oferenta, że grunty, na które będą stosowane osady ściekowe przeznaczone do 

odzysku zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy O odpadach, spełniają wymogi Rozporządzenia Mini-

stra Środowiska z dnia 13.07.2010r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 

137 poz. 924) stanowiące załącznik do niniejszej specyfikacji (załącznik nr 9); 

b) Oświadczenie Oferenta, że spełnione są wszystkie warunki stosowania komunalnych osadów 

ściekowych określone w art. 96 ust. 12 ustawy O odpadach stanowiące załącznik do niniejszej 

specyfikacji (załącznik nr 10); 

c) Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością, na które będą stosowa-

ne komunalne osady ściekowe (załącznik nr 11); 

d) Oświadczenie Wykonawcy, że na gruntach przeznaczonych do stosowania odebranych osa-

dów, ujętych w ofercie nie były w okresie ostatnich 3 lat stosowane komunalne osady ściekowe 

(załącznik nr 12); 

e) W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Za-

mawiającego, należy załączyć do oferty sposób zagospodarowania komunalnych osadów 

ściekowych z podaniem przewidywanych dawek i powierzchni, na których będą stosowane (za-

łącznik nr 7). W celu określenia dawki stosowania przedmiotowych osadów Zamawiający załą-

cza w pkt. 2.16.1. zestawienie z badań w 2012r.  

7.12. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium – w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej 

oryginał dokumentu lub kopię: potwierdzone za zgodność z oryginałem, w innych dopuszczalnych for-

mach – oryginał dokumentu. 

 

 

 



Uwaga: 

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie  

(np. kopia dokumentu nie potwierdzona urzędowo, notarialnie lub przez osobę podpisującą ofertę) spowo-

duje odrzucenie oferty. 

 
8. Wymagania dotyczące wadium. 

8.1 Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 zł  

(słownie: cztery tysiące złotych 00/100). 

8.2 Wadium może być wniesione w następujących formach 

- pieniądzu 

- poręczeniach bankowych 

- gwarancjach bankowych 

- gwarancjach ubezpieczeniowych 

Wadium w formie pieniężnej wnosi się przelewem na konto Zamawiającego: 

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. w Dębicy ul. Kosynierów Racławickich 35 

BANK PEKAO S.A. o/ Dębica    nr   08 1240 4807 1111 0010 2298 2842 

8.3 Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie zwrócić wadium, jeżeli:  

1/ upłynął termin związania ofertą, 

2/ zawarto umowę w sprawie zamówienia, 

      3/ Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia. 

8.4 Zamawiający dokonuje niezwłocznie zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy 

1/ który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert, 

2/ który został wykluczony z postępowania, 

3/ którego oferta została odrzucona. 

8.5 Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego  

w przypadku gdy: 

1/ odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, 

2/ zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wyko-

nawcy, 

8.6 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Oferent w odpowiedzi na wezwanie nie złożył 

wymaganych dokumentów wymienionych w pkt. 7, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn niele-

żących po jego stronie. 

 

9. Termin związania ofertą. 
Oferty pozostają ważne przez okres 60 dni od daty terminu składania ofert. 

 
10. Miejsce składania i otwarcia ofert. 

10.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w: 
Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. 
39-200 Dębica  ul. Kosynierów Racławickich 35            pok. nr  1   Sekretariat 

w terminie do:    01.07.2013r. godz. 1000 

 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po wyżej podanym terminie zostaną zwrócone Ofe-

rentom nie otwarte. 

10.2  Zamawiający otworzy koperty z ofertami  w obecności Oferentów którzy zechcą przybyć w dniu 

01.07.2013r.  o godz. 1010 do siedziby Zamawiającego tj. w Budynku Administracyjnym pok. nr 19 
 
11. Kryteria oceny oferty. 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

  - cena oferty    100    % 

12. Zasady oceny kryteriów. 
Kryteria wyboru Oferenta oceniane będą według następujących zasad: 

cena – oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 100, pozostałe oferty zostaną  

przeliczone według poniższego wzoru: 

 

    najniższa oferowana cena 

C=    
 

 x 100 pkt. 
 

   cena ocenianej oferty 



 

Zamówienie zostanie powierzone Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę na realizację 

        przedmiotowego zamówienia. 

 

13. Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert. 
13.1  Podczas jawnego otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy Oferentów i ceny ofertowe oraz inne 

szczegóły, które uzna za istotne. 

13.2   W toku dokonywania badania złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielania przez Oferentów 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

13.3  Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszy bi-

lans z punktu widzenia wszystkich kryteriów oceny ofert. 

14 Informacja o wyborze oferty i formalnościach w celu zawarcia umowy. 
14.1.  Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania wszystkich jego uczestników. W zawiadomieniu wysła-

nym do Oferenta którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. 

14.2.  Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą: 

- dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie 

wynikać z dokumentów załączonych do oferty; 

- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakła-

du Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających od-

powiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 

zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego or-

ganu  - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert; 

- w sytuacji, gdy oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  o zamówienie - 

umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

- w przypadku wyboru zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych poprzez unieszkodliwianie, 

dokument potwierdzający możliwość przyjęcia komunalnych osadów ściekowych zgodnie z obowiązu-

jącymi przepisami prawa w zakresie unieszkodliwiana komunalnych osadów ściekowych metodą D5. 

- W przypadku odzysku zgodnego z art. 96 ust. 1 z zachowaniem wymogów art. 96 ust. 12 oraz art. 20 

ust. 3-5 Ustawy o odpadach (Dz.U.2013, poz. 21) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 

lipca 2010r., w sprawie komunalnych osadów ściekowych, należy dostarczyć: 

 wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, na które mają być stosowane przedmiotowe osady, 

wraz z zaznaczonym obszarem na które mają być stosowane. Grunty muszą znajdować się 

na terenie woj. podkarpackiego z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 20 ust. 5 ustawy O odpa-

dach.  

 aktualne badania gruntów na które mają być stosowane osady ściekowe zgodnie z wymogami 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13.07.2010r. w sprawie komunalnych osadów 

ściekowych (Dz. U. Nr 137 poz. 924) oraz Rozporządzeniem z dnia 05.04.2011r. w sprawie 

procesu odzysku R 10 (Dz. U. nr 86 poz. 476). 

 w przypadku dzierżawy oświadczenie właściciela nieruchomości na które będą stosowane 

komunalne osady ściekowe, że wyraża zgodę na stosowanie komunalnych osadów ścieko-

wych. 

 dokument świadczący o dysponowaniu tytułem prawnym do nieruchomości o odpowiednim 

areale 

Dokumenty do podpisania umowy powinny być ponumerowane oraz posegregowane w skoroszycie dla 

każdej działki oddzielnie. Wraz z  ww. dokumentami należy złożyć wypełniony załącznik nr 13 do niniej-

szej specyfikacji. 

14.3.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówie-

nia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 

ponownej oceny. 
 

 

15 Istotne dla stron postanowienia. 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, podano we wzorze umowy, 

stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji. 

 

 

 
 

 



16 Informacja o przewidywanych zmianach zawartej umowy. 
Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą może zmienić umowę o zamówienie publiczne w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, gdy konieczność wprowadzenia takich 

zmian wynikła z okoliczności opisanych w § 46 pkt. 2 Regulaminu udzielania zamówień związanych z dzia-

łalnością sektorową (uchwała nr 37/2011 Zarządu Spółki Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. z dnia 

30.12.2011r.), a szczególności z powodu zmiany w zakresie sposobu zagospodarowania komunalnych 

osadów ściekowych. Warunkiem takiej zmiany jest zmiana przepisów dotyczących sposobu zagospodaro-

wania komunalnych osadów ściekowych. 
 
 

17 Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji. 
17.1  Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

17.2  W celu uzyskania oświadczenia o odbyciu wizji w terenie należy zgłosić się osobiście w budynku Administra-

cyjnym przy Oczyszczalni Ścieków wejście B pok. Nr 1B (Dyspozytornia WOŚ) w godz. 800-1500  po wcze-

śniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod nr (14) 670 68 23 

17.3  Zamawiający odpowie na pytanie Oferenta i prześle treść wyjaśnień wszystkim Oferentom, którym do-

ręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, chyba że prośba o wyjaśnienie wpłynie na 

mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. W razie konieczności (dużej liczby pytań) Zamawiający 

zorganizuje spotkanie wyjaśniające w Budynku Administracyjnym przy ul. Kosynierów Racławickich 35. 

17.4  Uprawnieni do bezpośredniego kontaktu z oferentami: 
- inż. Janusz Mitek    –  Kierownik Oczyszczalni Ścieków          (14)  670 - 68 - 23 
- mgr inż. Monika Stec  –  Kierownik Działu Technicznego             (14)  670 - 68 - 16 

 

18 Wykaz  załączników. 
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 - oświadczenie o zdolności zagospodarowania osadu 

Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 4 - oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na  

  ubezpieczenie 

Załącznik nr 5 - oświadczenie o akceptacji warunków projektu umowy 

Załącznik nr 6 - potwierdzenie odbycia wizji lokalnej 

Załącznik nr 7 - sposób zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych 

Załącznik nr 8 - projekt umowy 

Załącznik nr 9 - oświadczenie o spełnianiu wymogów gruntu 

Załącznik nr 10 - oświadczenie o spełnianiu wszystkich warunków stosowania  komunalnych osadów  

   ściekowych 

Załącznik nr 11 - oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością,  

   na które będą stosowane komunalne osady ściekowe 

Załącznik nr 12 - oświadczenie o nie stosowaniu na gruntach w okresie ostatnich 3 lat komunalnych 

  osadów ściekowych. 

Załącznik nr 13 - wykaz dokumentów – niniejszy załącznik jest składany po wyborze Wykonawcy 

  wraz   z kompletem dokumentów do popisania umowy,  

  nie należy go załączać do oferty. 

 
 

 

 

 

 

 

Dębica, 14.06.2013r.    ……………………………… 


