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Nazwa i adres Zamawiającego: 

Wodociągi Dębickie 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Kosynierów Racławickich 35 
39-200 Dębica 
województwo podkarpackie 
Polska 

Tel.: +48 (014) 670 51 71 
fax: +48 (014) 677 94 27 

www.wodociagi.debica.pl 
email: poczta@wodociagi.debica.pl 

 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  18/WOŚ-1/05/14 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW  

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
(SIWZ) 

 
DLA 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
NA USŁUGI O WARTOŚCI PONIŻEJ 414 000 EURO 

 
przeprowadzanego zgodnie z art. 132 i 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)                      
oraz regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową 

 

TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW 
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1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. 

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. 
ul. Kosynierów Racławickich 35 
39-200 Dębica 
zwane dalej Zamawiającym 

2. Oznaczenie Wykonawcy. 

Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła 
ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Tryb udzielania zamówienia. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i 133 ustawy z dnia             
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz regulaminu udzielania 
zamówień związanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich dostępnego na stronie: 
http://www.wodociagi.debickie.pl/bip/. 

4. Określenie przedmiotu zamówienia. 

Zakres usługi obejmuje:  
Przedmiotem zamówienia jest transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów 
ściekowych (odpad o kodzie 19 08 05) z Oczyszczalni Ścieków w Dębicy przy ul. Kosynierów Racławickich 35 
w roku 2014/2015 w ilości około 4.300 Mg. 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ. 

Kod CPV: 

5. Zamówienia częściowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6. Zamówienia uzupełniające. 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

7. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej. 

1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych. 
2. Zamawiający nie przewiduje zawrzeć umowy ramowej z Wykonawcami. 

8. Termin wykonania zamówienia: od 01.08.2014 do 31.07.2015 r. 

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania:  

9.1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału               
w postępowaniu: 
9.1.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania: 
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem: 

9.1.1.1. koncesji, zezwolenia lub licencji: Wykonawca musi przedłożyć: - ważne co najmniej na okres 
realizacji niniejszego zamówienia zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

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

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

999000...555111...333888...000000---444   Usługa obróbki osadów 
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transportu odpadów (w tym o kodzie 190805), w przypadku braku takiego zezwolenia umowę 
z firmą, która uzyskała odpowiednie zezwolenie, wraz z tym zezwoleniem, - ważne                       
co najmniej na okres realizacji niniejszego zamówienia zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie odzysku odpadów metodą R10 (w tym o kodzie 190805) w ilości co 
najmniej 4300 Mg/rok, albo 

9.1.1.2. w przypadku oferowania metody R3 - zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
odzysku R3 zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach (z wyszczególnieniem kodu                                 
i stabilizowanych osadów ściekowych) wydane przez właściwy organ (wojewoda, starosta) 
ustalony wg miejsca prowadzenia działalności w zakresie wykorzystania odpadów. 

Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone dokumenty, 
wg formuły: spełnia - nie spełnia. 

9.1.2. Wiedza i doświadczenie: 
Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania tego warunku. Ocena spełniania 
niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu, wg formuły: spełnia - nie spełnia. 

9.1.3. Potencjał techniczny: 
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca w przypadku stosowania metody odzysku R10: 

9.1.3.1. Posiada prawo do dysponowania terenem, na którym będą stosowane osady ściekowe,            
o wielkości zapewniającej przyjęcie przedmiotowej ilości osadów; 

9.1.3.2. Posiada wypis i wyrys z ewidencji gruntów na którym będą stosowane osady ściekowe              
oraz badania gruntów na których będą stosowane osady ściekowe; 

9.1.3.3. Posiada harmonogram rozprowadzania komunalnych osadów ściekowych na powierzchni 
ziemi. 

Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone dokumenty, 
wg formuły: spełnia - nie spełnia. 

9.1.4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia: 
Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania tego warunku. Ocena spełniania 
niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu, wg formuły: spełnia - nie spełnia. 

9.1.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:  
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem opłaconej polisy 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości co 
najmniej 200 000,00 zł. Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu           
o dostarczone dokumenty, wg formuły: spełnia - nie spełnia. 

9.2.  Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
9.2.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do niniejszej IDW. 
9.2.2. Koncesje, zezwolenie lub licencje zgodne z wymogiem stawianym w pkt. 9.1.1. 
9.2.3. W przypadku metody R10: 

9.2.3.1. Oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW: 
9.2.3.1.1. potwierdzające, że grunty, na które będą stosowane osady ściekowe przeznaczone  

do odzysku zgodnie z art. 96 ust. 1 (z wyjątkiem stosowania w rolnictwie) ustawy                   
o odpadach, spełniają wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
13.07.2010r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 137 poz. 924), 

9.2.3.1.2. potwierdzające, że spełnione są wszystkie warunki stosowania komunalnych osadów 
ściekowych określone w art. 96 ust. 12 ustawy O odpadach, 

9.2.3.1.3. o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością, na które będą stosowane 
komunalne osady ściekowe, 

9.2.3.1.4. potwierdzające, że na gruntach przeznaczonych do stosowania odebranych osadów, 
ujętych w ofercie nie były w okresie ostatnich 3 lat stosowane komunalne osady 
ściekowe, 
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9.2.3.2. Opis sposobu zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych z podaniem 
przewidywanych dawek i powierzchni, na których będą stosowane. W celu określenia dawki 
stosowania przedmiotowych osadów Zamawiający załącza w OPZ zestawienie z badań                  
w 2013 r. 

9.2.4. Opłaconą polisę OC. 
9.3. Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi wykazać brak podstaw do wykluczenia                        

z postępowania poprzez przedstawienie następujących dokumentów: 
9.3.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4                 

do niniejszej IDW. 
9.3.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,                  

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej   niż   6   miesięcy   
przed   upływem   terminu   składania   wniosków   o dopuszczenie do udziału w postępowaniu           
o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

9.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.  
9.4.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać 

warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych 
warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 IDW. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają 
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich                
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się                                 
aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 

9.4.2. Wszelka korespondencja prowadzona  będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  
9.4.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana                  

za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani 
przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swojej treści następujące 
postanowienia: zawiązana co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania umowy powiększony           
o okres, rękojmi lub gwarancji, przedłożona w określonym terminie. 

10. Wadium 

10.1. Wysokość wadium. 
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:  
8 000,00zł,  słownie: osiem tysięcy złotych 

10.2. Forma wadium. 
   Wadium może być wniesione w następujących formach: 

10.2.1. pieniądzu; 
10.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,               

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
10.2.3. gwarancjach bankowych; 
10.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
10.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, 
poz. 1158, z późn. zm.). 

10.3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być 
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 

10.3.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

10.3.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
10.3.3. kwotę gwarancji, 
10.3.4. termin ważności gwarancji, 
10.3.5. zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 
- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
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- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, 
- oraz w sytuacji kiedy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, do uzupełnienia dokumentów, 
nie złożył dokumentów lub oświadczeń, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to  
z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

10.4. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 
10.4.1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: 

BANK PEKAO S.A. o/ Dębica    nr   08 1240 4807 1111 0010 2298 2842. 
                           Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 

10.4.2. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć               
w kasie zamawiającego (w siedzibie Wodociągów Dębickich). Do oferty należy załączyć kopię 
wadium podpisaną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną. 

10.5. Termin wniesienia wadium. 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu              
za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank 
prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania 
ofert.  
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę 
jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego 
wniesienia wadium przez Wykonawcę. 

10.6. Zwrot wadium. 
  Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według następujących zasad: 

10.6.1.  Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

10.6.2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 

10.6.3. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez wykonawcę. 

10.7. Utrata wadium. 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta  została wybrana:  

10.7.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych           
w ofercie;  

10.7.2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy. 

Zamawiający również zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi               
na wezwanie do uzupełnienia dokumentów nie złożył dokumentów, oświadczeń lub 
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

11. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

12. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego. 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane 
będą w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy otwarty w PLN. 
Podatek od towarów i usług (VAT) zostanie naliczony przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi w tym 
względzie przepisami. 
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13. Opis sposobu przygotowania oferty. 

13.1. Wymagania podstawowe. 
13.1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
13.1.2. Wykonawca nie może wystąpić w innych ofertach jako Wykonawca lub Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia. 
13.1.3. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 
13.1.4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny 
Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania 
Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty 
muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

13.1.5. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać                           
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost 
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to                   
do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego 
upoważnione lub potwierdzonej kopii. 

13.1.6. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę 
i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej formie z niniejszą IDW.  

13.1.7. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby. 

13.1.8.  Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone 
przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne 
podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te 
przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 

13.1.9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem.  
13.2. Forma oferty. 

13.2.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. 
Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku 
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

13.2.2. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW                      
i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo                      
lub ręcznie. 

13.2.3. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących 
załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu. 

13.2.4. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie.  

13.2.5. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być 
parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie 
lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego 
status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające 
informacje niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej 
działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 

13.2.6. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej                
przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone                        
przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) 
ofertę. 

13.2.7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów                             
lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane 
na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny być złożone w formie 
oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących              
w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania 
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Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie                 
z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty 
pełnomocnictwa. 

Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. z dnia                       

2 sierpnia 1997 r.) art. 297 § 1; Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od […]  instytucji dysponujących 

środkami publicznymi – […]  zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający 
nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym 
znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega 
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

13.3. Zawartość oferty. 
Kompletna oferta musi zawierać: 
13.3.1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW, 
13.3.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, 
13.3.3. Oświadczenie Wykonawcy(ów) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone                

na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW, 
13.3.4. Koncesje, zezwolenie lub licencje zgodne z wymogiem stawianym w pkt. 9.1.1., 
13.3.5. W przypadku metody R10 - oświadczenie o  posiadaniu potencjału technicznego (zgodnie z pkt. 

9.1.3.) na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW, 
13.3.6. Opłaconą polisę OC, 
13.3.7. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 4                   

do niniejszej IDW,  
13.3.8. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika 

bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru zgodnie z pkt 9.3.2. IDW, 
13.3.9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 

ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 
publicznego, zgodnie z pkt 9.7. IDW, 

13.3.10. Pozostałe dokumenty wymienione w pkt 9 niniejszej IDW,  
13.3.11. inne dokumenty wymienione w niniejszej SIWZ. 
Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron 
wchodzących w skład oferty. 

13.4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 

Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie 
będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów                          
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

14. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ. 

14.1. Wyjaśnianie treści SIWZ. 
14.1.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek                        
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

14.1.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął                      
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 14.1.1., lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

14.1.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt. 14.1.1. i 14.1.2.. 
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14.1.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli 
specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

14.2. Zmiany w treści SIWZ. 
14.2.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem 

terminu do składania ofert, zmieniać treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę 
Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał 
niniejszą SIWZ oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej. 

14.2.2. Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 
14.2.3. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu składania ofert z uwzględnieniem czasu 

niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ.  
O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich 
Wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ oraz zamieszcza tę informację na stronie 
internetowej. 

15. Oględziny terenu. 

15.1. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do odbycia odwiedzin na terenie Oczyszczalni Ścieków                   
w Dębicy przy ul. Kosynierów Racławickich 35. 

15.2.  Odwiedziny są możliwe po uprzednim umówieniu się telefonicznym pod nr 14 670-68-23, w dniach 
roboczych w godz. Od 800 do 1400. 

15.3. Odbycie odwiedzin zostanie potwierdzone w druku oferty. 

16. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 
1) w zakresie merytorycznym – Janusz Mitek  – Kierownik Wydziału Oczyszczalni Ścieków,  
2) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych – Monika Stec – Kierownik Działu 

Technicznego.  

17. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 

1. Ofertę należy złożyć w: siedzibie Zamawiającego w: Wodociągach Dębickich Sp. z o.o., ul. Kosynierów 
Racławickich 35, 39-200 Dębica, Sekretariat Zarządu, w nieprzekraczalnym terminie:  
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2.  Ofertę  należy  złożyć  w  nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę 
(paczkę) należy opisać następująco: 

 
Wodociągi Dębickie Sp. z o.o., 

ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica, 
Oferta w postępowaniu na: Transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych 

z Oczyszczalni Ścieków w Dębicy w roku 2014/2015. 
Nie otwierać przed dniem:  26.06.2014. godz. 1110 

 
3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.  

18. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty. 

18.1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty. 
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej 
oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert. 

18.2. Zmiana złożonej oferty. 
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących 
przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć 
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dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo 
opatrzyć napisem „zmiana nr.....”. 

18.3. Wycofanie złożonej oferty 
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez 
umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy 
dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 

19. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w: Wodociągach Dębickich Sp. z o. o., ul. Kosynierów 
Racławickich 35, 39-200 Dębica, pok. 19  
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20. Tryb otwarcia ofert. 

20.1. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, 
których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 

20.2. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert 
(paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty. 

20.3. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 
a) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę; 
b) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 
c) informacje dotyczące ceny całej oferty zawarte w Formularzu Oferty. 

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego. 
20.4. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje im 

niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w pkt. 20.1. i 20.4. a)-c) niniejszej IDW.  

21. Zwrot oferty bez otwierania. 

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci bez otwierania. 

22. Termin związania ofertą 

22.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

22.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni 
przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie 
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

22.3. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko                                  
z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.  Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą 
dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 
przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

22.4. Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą. 

23. Opis sposobu obliczenia ceny. 

23.1. Cena oferty jest ceną zryczałtowaną obejmującą cały zakres usługi określony w SIWZ. 
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych Opisem 
Przedmiotu Zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych     
z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć 
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wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.  

 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami) ten rodzaj 

wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:  
§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać 

podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć 
rozmiaru lub kosztów prac.  

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby 

przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.  

 
W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 
wynikające wprost z SIWZ, jak również w dokumentach tych nie ujęte, a bez których nie można wykonać 
zamówienia.  
 

W związku z powyższym wymagane jest od wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków 
wykonania zamówienia. 

 
23.2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. 
23.3. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, 

jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

23.4. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. Dla potrzeb oceny i porównania ofert 
Wykonawcy winni naliczyć podatek VAT. 

23.5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II 
niniejszej SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego). 

24. Kryteria oceny ofert. 

24.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
24.1.1. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 

postępowania;   
24.1.2. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  

24.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium ceny. 

 Oferty zostaną przeliczone według wzoru: 

          najniższa oferowana cena  
C=  ----------------------------------------------- x 100 pkt  
         cena ocenianej oferty  

 
24.3. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy(Wykonawcom), który(rzy) 

przedstawi(ą) najniższą cenę za realizację zamówienia i którego oferta spełni wszystkie warunki 
postępowania. 

24.4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,                       
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

24.5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane              
w złożonych ofertach. 

24.6. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zostały złożone oferty 
dodatkowe o takiej samej cenie. 
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25. Oferta z rażąco niską ceną. 

25.1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny – w tym w szczególności kosztorysu ofertowego. 

25.2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności 
oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające 
warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy                 
oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

25.3. Zamawiający odrzuca ofertę: 
25.3.1. Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub  
25.3.2. jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera 

rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

26. Uzupełnienie oferty. 

26.1. Stosownie do treści §9 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością 
sektorową Wodociągów Dębickich, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie 
nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 
lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli 
wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

26.2. Złożone na wezwanie zamawiającego ośwadczenia i dokumenty powinny potwierdzić spełnianie 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań 
określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

26.3. Zamawijący wezwie także Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 
wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 
których złożenia żądał w niniejszej SIWZ. 

27. Tryb oceny ofert.  

27.1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji 
dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie 
jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

2) Zamawiający poprawi w tekście oferty: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodości oferty ze SIWZ, niepowodujące istotonych zmian w treści 

oferty 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zozstała poprawiona. 

3) Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona w zakresie 
ujetym w p. 27.1.2). Nie wyrażenie pisemnej zgody na poprawienie innych omyłek ujętych               
w p. 27.1.2) c), w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia, skutkować będzie odrzuceniem 
oferty. 

27.2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ. 
Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów                 
i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie. 
27.3. Sprawdzanie wiarygodności ofert. 

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych 
przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.  
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b) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi 
czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona. 

c) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania                
o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego 
postępowania, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem. 

28. Wykluczenie Wykonawcy. 

28.1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia 
stosownie do treści §8 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową 
Wodociągów Dębickich. 

28.2. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, o wykluczeniu z niniejszego postępowania, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

29. Odrzucenie oferty. 

29.1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w §38 ust. 1 Regulaminu udzielania 
zamówień związanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich. 

29.2. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 

30. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania. 

30.1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie 
zasady i kryteria określone w SIWZ. 

30.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana                                          
za najkorzystniejszą. 

30.3. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się                        
o udzielenie zamówienia podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę 
wybranej oferty.  

31. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 

31.1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 
1) zostanie zawarta w formie pisemnej; 
2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego; 
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji 

publicznej;  
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym                  

w ofercie; 
5) jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ; 
6) podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte 

w niniejszej SIWZ. 
31.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialnośc za wykonanie umowy. 
31.3. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej SIWZ. 

32. Unieważnienie postępowania. 

32.1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w przypadkach: 
32.1.1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 
32.1.2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę 
kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

32.1.3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 
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32.1.4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

32.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie 
wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne                   
i prawne. 

33. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie                   
lub faxem. W przypadku drogi faksowej, każda ze stron, na żądanie drugiej, jest zobowiązana niezwłocznie 
potwierdzić fakt otrzymania przesłanej korespondencji. Wszelkie wnioski, oświadczenia, zawiadomienia                       
oraz informacje przekazane za pomocą drogi faksowej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła               
do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Za termin ten uważa się dni 
od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni wolnych od pracy) w godzinach od 8:00-14:00. Wykonawca może 
zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ, sposobem 
przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie lub faxem pod adres i numery kontaktowe 
podane na początku niniejszej IDW.  

34. Podwykonawstwo. 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty.  

35. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 

36. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy. 

36.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w terminie do 7 dni od dnia, w którym nastąpi 
rozstrzygnięcie dostarczy Zamawiającemu: 

36.1.1. 4 egzemplarze podpisanej przez siebie umowy, 
36.1.2. umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie do zamówienia (w przypadku 

zaistnienia takiej okoliczności), 
36.1.3. projekty umów z podwykonawcami, 
36.1.4. W przypadku odzysku zgodnego z art. 96 ust. 1 (z wyjątkiem stosowania w rolnictwie)                               

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 2010 r., w sprawie 
komunalnych osadów ściekowych, w przypadku stosowania metody odzysku R10, należy 
dostarczyć: 

a) 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 odpadach.  

b) aktualne badania gruntów na które mają być stosowane osady ściekowe zgodnie z wymogami 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13.07.2010 r. w sprawie komunalnych osadów 
ściekowych (Dz. U. Nr 137 poz. 924) oraz Rozporządzeniem z dnia 05.04.2011 r. w sprawie 
procesu odzysku R 10 (Dz. U. nr 86 poz. 476). 

c) w przypadku dzierżawy oświadczenie właściciela nieruchomości na które będą stosowane 
komunalne osady ściekowe, że wyraża zgodę na stosowanie komunalnych osadów ściekowych. 

d) dokument świadczący o dysponowaniu tytułem prawnym do nieruchomości o odpowiednim 
areale. 

36.2. Dokumenty do podpisania umowy powinny być ponumerowane oraz posegregowane                             
w skoroszycie dla każdej działki oddzielnie.  
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36.3. Zamawiający zawrze umowę w terminach do 7 dni, nie później jednak niż przed upływem terminu 
związania ofertą. 

37. Wykaz załączników do niniejszych IDW.  

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 

lll ...ppp...    OOOzzznnnaaaccczzzeeennniiieee   

ZZZaaałłłąąąccczzznnniiikkkaaa   
NNNaaazzzwwwaaa   ZZZaaałłłąąąccczzznnniiikkkaaa   

111...       ZZZaaałłłąąąccczzznnniiikkk   nnnrrr   111   Wzór Formularza Oferty. 

222...       ZZZaaałłłąąąccczzznnniiikkk   nnnrrr   222   Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

333...       ZZZaaałłłąąąccczzznnniiikkk   nnnrrr   333   Oświadczenie o posiadaniu potencjału technicznego. 

444...       ZZZaaałłłąąąccczzznnniiikkk   nnnrrr   444   Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. 
Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 13 niniejszej IDW. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól 
załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników. 
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty  

 
FORMULARZ OFERTY 

 

Na: TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH                     

Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DĘBICY W ROKU 2014/2015..  
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                                18/WOŚ-1/05/14 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. 
ul. Kosynierów Racławickich 35 
39-200 Dębica 
2. WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        
 

lll ...ppp...    NNNaaazzzwwwaaa(((yyy)))   WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   AAAdddrrreeesss(((yyy)))   WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

   

   

 

3.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW, ADRES DO KORESPONDENCJI:  
 
IIImmmiiięęę   iii    nnnaaazzzwwwiiissskkkooo    

AAAdddrrreeesss    

NNNrrr    ttteeellleeefffooonnnuuu    

NNNrrr    fffaaakkksssuuu    

AAAdddrrreeesss   eee---mmmaaaiii lll    

 

4.  Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 
1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej 

zmian,  
3) oświadczam, iż posiadam zdolność zagospodarowania co najmniej 4 300 Mg osadów ściekowych i oferuję 

metodę odzysku odpadów (niepotrzebną skreślić): 
R3 – Zagospodarowanie odbywać się będzie w RIPOK: .................................................................... 
        (nazwa i adres) 
R10 - transport do …………………………………………………………………………………………………………… 

(miejscowość)     (województwo) 

i zagospodarowanie*: …………….……………………………………………………………………………………… 
* należy podać sposób zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych, zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012r.                             

o odpadach  (z wyjątkiem stosowania w rolnictwie) 
 

4) cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi: 

 TTTrrraaannnssspppooorrrttt    (((zzz   wwwaaażżżeeennniiieeemmm)))   wwwrrraaazzz   zzz    zzzaaagggooossspppooodddaaarrrooowwwaaannniiieeemmm   444   333000000   MMMggg   

CCCeeennnaaa   jjjeeedddnnnooossstttkkkooowwwaaa   nnneeettttttooo   zzzłłł///111MMMggg   

      
zł   

RRRaaazzzeeemmm   nnneeettttttooo   bbbeeezzz   VVVAAATTT   zł 

RRRaaazzzeeemmm   nnnaaallleeeżżżnnnyyy   pppooodddaaattteeekkk   VVVAAATTT         …..% zł 

RRRaaazzzeeemmm   bbbrrruuuttttttooo   zł 
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SSSłłłooowwwnnniiieee   ccceeennnaaa   bbbrrruuuttttttooo:::    zł ……/100 

 

5) niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni, 
6) zobowiązuję się realizować zadanie w terminie: od 01.08.2014 do 31.07.2015 r. 
7) akceptuję warunki płatności tj. 30 dniowy termin płatności od daty dostarczenia faktury 
8) wadium na zabezpieczenie niniejszej oferty w wysokości ………………zł zostało [złożone w kasie w formie 

……………………………………………] / [przelane na konto zamawiającego]1 , 
9) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ, 
10) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć                 

w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, 
11) Oświadczam, iż ubiegając się o niniejsze zamówienie, dnia ....................., przedstawiciel naszej firmy 

................. (imię nazwisko) odbył(a) wizytę lokalną na terenie Oczyszczalni Ścieków w Dębicy                         
przy ul. Kosynierów Racławickich 35, 

12) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia]
2
, 

13) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego 
zamówienia, 

14)  żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym 
nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania3: 

 

lll ...ppp...    OOOzzznnnaaaccczzzeeennniiieee   rrrooodddzzzaaajjjuuu   (((nnnaaazzzwwwyyy)))   iiinnnfffooorrrmmmaaaccc jjj iii   

SSStttrrrooonnnyyy   www   ooofffeeerrrccc iiieee   

(((wwwyyyrrraaażżżooonnneee   cccyyyfffrrrąąą)))   

oooddd   dddooo   

a)    

b)    

 

15)  Oferta została złożona na ...................... ponumerowanych stronach, 
16) nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części 

niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom4:  
 

lll ...ppp...    NNNaaazzzwwwaaa   ccczzzęęęśśśccc iii   zzzaaammmóóówwwiiieeennniiiaaa      

a)  

b)  

 
5. Podpis(y): 

lll ...ppp...    
NNNaaazzzwwwaaa(((yyy)))   

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   

NNNaaazzzwwwiiissskkkooo   iii    iiimmmiiięęę   ooosssooobbbyyy   (((ooosssóóóbbb)))    

uuupppooowwwaaażżżnnniiiooonnneeejjj (((yyyccchhh)))   dddooo   

pppooodddpppiiisssaaannniiiaaa   nnniiinnniiieeejjj ssszzzeeejjj    ooofffeeerrrtttyyy   

www   iiimmmiiieeennniiiuuu   WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   

PPPooodddpppiiisss(((yyy)))   ooosssooobbbyyy(((ooosssóóóbbb)))    

uuupppooowwwaaażżżnnniiiooonnneeejjj (((yyyccchhh)))   dddooo   

pppooodddpppiiisssaaannniiiaaa   nnniiinnniiieeejjj ssszzzeeejjj    

ooofffeeerrrtttyyy   www   iiimmmiiieeennniiiuuu   

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   

PPPiiieeeccczzzęęęććć(((ccc iiieee)))    

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   
MMMiiieeejjj ssscccooowwwooośśśććć   

iii    dddaaatttaaa   

1)      

2)      

3)      

                                                
1 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
2 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
3 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
4 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
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Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.  
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 18/WOŚ-1/05/14 
 
ZAMAWIAJĄCY: 

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. 
ul. Kosynierów Racławickich 35 
39-200 Dębica 
WYKONAWCA: 

lll ...ppp...    NNNaaazzzwwwaaa(((yyy)))   WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   AAAdddrrreeesss(((yyy)))   WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

   

   

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 
spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zadaniu p.n.  

TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH                           

Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DĘBICY W ROKU 2014/2015..  
1. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
2. posiadam(y) wiedzę i doświadczenie; 
3. dysponuję(emy) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego 

zamówienia;  
4. znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia; 
 
 
 
PODPIS(Y): 
 

lll ...ppp...    
NNNaaazzzwwwaaa(((yyy)))   

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   

NNNaaazzzwwwiiissskkkooo   iii    iiimmmiiięęę   ooosssooobbbyyy   (((ooosssóóóbbb)))    

uuupppooowwwaaażżżnnniiiooonnneeejjj (((yyyccchhh)))   dddooo   

pppooodddpppiiisssaaannniiiaaa   nnniiinnniiieeejjj ssszzzeeejjj    ooofffeeerrrtttyyy   www   

iiimmmiiieeennniiiuuu   WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   

PPPooodddpppiiisss(((yyy)))   

ooosssooobbbyyy(((ooosssóóóbbb)))    

uuupppooowwwaaażżżnnniiiooonnneeejjj (((yyyccchhh)))   

dddooo   pppooodddpppiiisssaaannniiiaaa   

nnniiinnniiieeejjjssszzzeeejjj    ooofffeeerrrtttyyy   www   

iiimmmiiieeennniiiuuu   

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   

PPPiiieeeccczzzęęęććć(((ccc iiieee)))    

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   
MMMiiieeejjj ssscccooowwwooośśśććć   

iii    dddaaatttaaa   
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Załącznik nr 3 – Oświadczenie o posiadaniu potencjału technicznego – metoda R10. 
 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 18/WOŚ-1/05/14 
 
ZAMAWIAJĄCY: 

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. 
ul. Kosynierów Racławickich 35 
39-200 Dębica 
 

WYKONAWCA: 

lll ...ppp...    NNNaaazzzwwwaaa(((yyy)))   WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   AAAdddrrreeesss(((yyy)))   WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

   

   

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
1. Grunty, na które będą stosowane osady ściekowe przeznaczone do odzysku zgodnie z art. 96 ust. 1                             

(z wyjątkiem stosowania w rolnictwie) Ustawy  o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U.2013, poz.21) spełniają 
wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13.07.2010r. w sprawie komunalnych osadów 
ściekowych (Dz. U. Nr 137 poz. 924). 

2. Spełnione są wszystkie warunki stosowania komunalnych osadów ściekowych określone w art. 96 ust. 12 
Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U.2013, poz.21). 

3. Posiadam prawo do dysponowania nieruchomością, na które będą stosowane komunalne osady ściekowe. 
4. Na gruntach przeznaczonych do stosowania odebranych osadów, ujętych w ofercie nie były w okresie 

ostatnich 3 lat stosowane komunalne osady ściekowe. 
 

OPIS SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH 
z podaniem przewidywanych dawek i powierzchni, na których będą stosowane. 

 
Dozwolona jest zmiana formatu, formy układu tabeli pod warunkiem wymienienia wszystkich elementów zawartych w tabeli. 

Lp. 

Masa zastosowanych 
komunalnych osadów  

ściekowych 

Cel stosowania 
komunalnych 

osadów 
ściekowych1 

Nr 
działki/całkowita 
powierzchnia [ha] 

(numer działki wraz z 
obrębem geodezyjnym)

 

Powierzchnia 
wykorzystywana 

[ha] 
Typ gleby2 Dawka3 

[Mg/ha] 
[Mg] 

[Mg 
s.m.] 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
suma 4300 …….....   ………………..   
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1 
Cel stosowania komunalnych osadów ściekowych, zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach należy 

wpisać:  
A. jeżeli komunalne osady ściekowe są stosowane w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych 

wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz, 
B. jeżeli komunalne osady ściekowe są stosowane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, 
C.       jeżeli komunalne osady ściekowe są stosowane do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz, 
D.       jeżeli komunalne osady ściekowe są stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne, 
E.  jeżeli komunalne osady ściekowe są stosowane przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających                

z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy              
i zagospodarowania terenu 
– odbywa się z zachowaniem warunków określonych w ust. 2–13 art. 96 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach      

2 należy wpisać typ gleby: lekka, średnia lub ciężka. 
 

3 ustalona na podstawie ilości metali ciężkich w osadzie zgodnie, z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13.07.2010 r.            
w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 137 poz. 924). 

 
PODPIS(Y): 

lll ...ppp...    
NNNaaazzzwwwaaa(((yyy)))   

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   

NNNaaazzzwwwiiissskkkooo   iii    iiimmmiiięęę   ooosssooobbbyyy   

(((ooosssóóóbbb)))   uuupppooowwwaaażżżnnniiiooonnneeejjj (((yyyccchhh)))   

dddooo   pppooodddpppiiisssaaannniiiaaa   nnniiinnniiieeejjj ssszzzeeejjj    

ooofffeeerrrtttyyy   www   iiimmmiiieeennniiiuuu   

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   

PPPooodddpppiiisss(((yyy)))   ooosssooobbbyyy(((ooosssóóóbbb)))    

uuupppooowwwaaażżżnnniiiooonnneeejjj (((yyyccchhh)))   dddooo   

pppooodddpppiiisssaaannniiiaaa   nnniiinnniiieeejjj ssszzzeeejjj    ooofffeeerrrtttyyy   

www   iiimmmiiieeennniiiuuu   WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   

PPPiiieeeccczzzęęęććć(((ccc iiieee)))    

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   
MMMiiieeejjj ssscccooowwwooośśśććć   

iii       dddaaatttaaa   
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Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 18/WOŚ-1/05/14 
 
ZAMAWIAJĄCY: 

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. 
ul. Kosynierów Racławickich 35 
39-200 Dębica 
WYKONAWCA: 

lll ...ppp...    NNNaaazzzwwwaaa(((yyy)))   WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   AAAdddrrreeesss(((yyy)))   WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

   

   

 
OŚWIADCZAM, ŻE: 

 
Nie  podlegam  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  w  oparciu  o  treść §8 ust. 1 
Regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich, który 
stanowi, iż z postępowania wyklucza się: 

1) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani 
do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości 
realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sadu, które uprawomocniło sie w okresie 3 lat                                 
przed wszczęciem postępowania; 
1a) Wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego    
albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat                  
przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 
2) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem  wykonawców,  
którzy  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarli  układ  zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 
3) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,                 
z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie               
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem                          
o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub  przestępstwo  udziału                         
w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
6)   spółki   partnerskie,   których   partnera   lub   członka   zarządu   prawomocnie   skazano   za przestępstwo   popełnione   
w   związku   z   postępowaniem   o   udzielenie   zamówienia, przestępstwo przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  
zarobkową,  przestępstwo przeciwko środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi 
gospodarczemu    lub inne   przestępstwo    popełnione    w    celu    osiągnięcia    korzyści majątkowych,   a   także                              
za przestępstwo   skarbowe   lub   przestępstwo   udziału   w zorganizowanej  grupie  albo  związku mających  na  celu 
popełnienie  przestępstwa  lub przestępstwa skarbowego; 
7)   spółki   komandytowe   oraz   spółki   komandytowo-akcyjne,   których   komplementariusza prawomocnie  skazano                   
za  przestępstwo   popełnione   w  związku  z  postępowaniem  o udzielenie   zamówienia,   przestępstwo   przeciwko   
prawom   osób   wykonujących   pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo  popełnione  w celu   osiągnięcia   korzyści   
majątkowych,   a   także   za   przestępstwo   skarbowe   lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
8)   osoby   prawne,   których   urzędującego   członka   organu   zarządzającego   prawomocnie skazano   za   przestępstwo   
popełnione   w   związku   z   postępowaniem   o   udzielenie zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  
wykonujących  pracę  zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
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obrotowi  gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,   a   także                              
za   przestępstwo   skarbowe   lub   przestępstwo   udziału   w zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  
popełnienie  przestępstwa  lub przestępstwa skarbowego; 
9)   podmioty  zbiorowe,  wobec  których  sąd  orzekł  zakaz  ubiegania  się  o  zamówienia  na podstawie  przepisów                       
o  odpowiedzialności  podmiotów  zbiorowych  za  czyny  zabronione pod groźbą kary. 

 
 
PODPIS: 
 

lll ...ppp...    
NNNaaazzzwwwaaa(((yyy)))   

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   

NNNaaazzzwwwiiissskkkooo   iii    iiimmmiiięęę   ooosssooobbbyyy   (((ooosssóóóbbb)))    

uuupppooowwwaaażżżnnniiiooonnneeejjj (((yyyccchhh)))   dddooo   

pppooodddpppiiisssaaannniiiaaa   nnniiinnniiieeejjj ssszzzeeejjj    ooofffeeerrrtttyyy   www   

iiimmmiiieeennniiiuuu   WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   

PPPooodddpppiiisss(((yyy)))   ooosssooobbbyyy(((ooosssóóóbbb)))    

uuupppooowwwaaażżżnnniiiooonnneeejjj (((yyyccchhh)))   dddooo   pppooodddpppiiisssaaannniiiaaa   

nnniiinnniiieeejjjssszzzeeejjj    ooofffeeerrrtttyyy   www   iiimmmiiieeennniiiuuu   

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   

PPPiiieeeccczzzęęęććć(((ccc iiieee)))    

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóó

www)))    

MMMiiieeejjj ssscccooowwwooośśśććć   

iii       dddaaatttaaa   
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CZEŚĆ II – WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (WU) 
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Wariant 1 – Metoda R3 
U M O W A Nr ….. 

 
zawarta w dniu ....................... w Dębicy pomiędzy:  
Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. w Dębicy ul. Kosynierów  Racławickich 35, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000044893, posiadającą numery NIP:872-000-42-72 oraz REGON: 850489543, 
zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentują: 
mgr inż.  Jacek Gil   - Prezes Zarządu 

mgr inż.  Tomasz Gawlik  - Z-ca Prezesa Zarządu d/s Technicznych 
.................................................................................................................................................... 

( nazwa podmiotu będącego wykonawcą ) 
.................................................................................................................................................... 

 

mającym swą siedzibę w ...............................................................................................................................  
reprezentowanym przez: 
1. ...................................................... 
2. ...................................................... 
zwanym dalej Wykonawcą  
 
W rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 
18/WOŚ-1/05/14, w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej oraz w oparciu o Regulamin udzielania zamówień 
związanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich,  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje                 
do wykonania: 

§ 1 

TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH                     

Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DĘBICY W ROKU 2014/2015..  
 

Przedmiotem zamówienia jest transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych 
(odpad o kodzie 19 08 05) z Oczyszczalni Ścieków w Dębicy przy ul. Kosynierów Racławickich 35 w roku 2014/2015 
w ilości około 4.300 Mg. 

 
Metoda odzysku odpadów: 

R3 – Zagospodarowanie odbywać się będzie w RIPOK: .................................................................... 
        (nazwa i adres) 

1. Miesięczna ilość wynosić będzie maksymalnie 800 Mg osadu. Osad należy wywozić systematycznie, w ilości 
nie mniej niż 125 Mg na tydzień, zaś w wypadku nieterminowego i nieciągłego wywozu Wykonawca ponosić 
będzie koszty jego składowania i pryzmowania; 

2. Charakterystyka osadu: 
a) osad odwodniony, przefermentowany, ustabilizowany o uwodnieniu 72% - 68%, 
b)  osad pod względem bakteriologicznym i parazytologicznym oraz pod względem zawartości metal 

i ciężkich spełniają wymagania dla komunalnych osadów ściekowych stosowanych na cele zgodnie                          
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13.07.2010 r. (Dz. U. Nr 137 poz. 924) w sprawie 
komunalnych osadów ściekowych  (z wyjątkiem stosowania w rolnictwie), 

c) parametry osadu zgodne z aktualnymi badaniami wykonywanymi nie rzadziej niż raz na dwa 
miesiące przez firmę zewnętrzną, na zlecenie Zamawiającego. 

3. Zakres wykonywanej usługi: 
a) transport, 
b) odzysk w procesie R3 komunalnych osadów ściekowych;  
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4. 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; 
5. Wywóz każdej partii osadu z oczyszczalni ścieków, musi być potwierdzony na karcie przekazania odpadów 

(wystawionej przez Wytwórcę osadów); 
6. Wykonawca prowadzi wszystkie roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

utrzymuje w czystości miejsca odbioru osadu i drogi dojazdowej. Pojazdy transportujące osady powinny być 
szczelne, sprawne i czyste (bez pozostałości osadów na ogumieniu i burtach zewnętrznych); 

7. Każda partia (samochód) osadu musi być zważona na wadze elektronicznej i potwierdzona dokumentem 
ważenia. Koszt ważenia ponosi Wykonawca; 

8. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane z zachowaniem wymogów określonych 
przepisami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 21),  
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13.07.2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 
Nr 137 poz. 924), Rozporządzeniem z dnia 08.12.2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na 
potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249 poz. 1673); 

9. Wywożony osad musi być zagospodarowany zgodnie z ustawą o odpadach, jeżeli sposób zagospodarowania 
osadu wymaga podjęcia jakichkolwiek dodatkowych czynności przez Zamawiającego wynikających                          
z obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca jest zobowiązany otrzymać zezwolenie Zamawiającego; 

10. Osady ściekowe mają być poddane odzyskowi lub przetworzone na terenie woj. podkarpackiego,                                      
za wyjątkiem opisanym w art. 9 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 
21);  

11. Z chwilą wywiezienia osadu poza bramę terenu Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. wszelką odpowiedzialność 
za wywożony osad przejmuje Wykonawca; 

12. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno - prawną za skutki ewentualnych wypadków 
podczas wywozu oraz naruszeń ustawy o odpadach i ustawy o ochronie środowiska; 

13. Wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów.  
W przypadku jego braku powinien wykazać się analogiczna decyzją (zezwoleniem) wydaną                                  
na podwykonawcę; 

14. Na etapie podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego pisemnego zadeklarowania 
sposobu zagospodarowania osadu. Każdorazowa zmiana sposobu zagospodarowania osadu zobowiązuje 
Wykonawcę do wcześniejszego przedłożenia Zamawiającemu nowej deklaracji; 

15. W zakresie zagospodarowania odpadów, Wykonawca ma obowiązek: 
a) przekazywanie odebranych do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych 

wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami komunalnymi, tj. Regionalnej Instalacji 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) lub instalację zastępczą, 

b) przedstawić Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dowodów 
dostarczania odpadów do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania, tj. karty ewidencji odpadów, karty 
przekazania odpadów oraz dokumentów potwierdzających odzysk. 

16. W przypadku stosowania metody odzysku R3 Wykonawca musi posiadać zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie odzysku R3 zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach, wydane przez właściwy organ 
(wojewoda, starosta) ustalony wg miejsca wg miejsca prowadzenia działalności w zakresie wykorzystania 
odpadów; 

17. W przypadku zmiany przepisów dotyczących sposobu zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych 
Zamawiający może rozwiązać lub zmienić umowę i zamówienie publiczne w stosunku do treści, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy; 

18. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania procedur stosowanych przy nadzorze                                              
nad zagospodarowaniem osadu obowiązujących u Zamawiającego. 

 
§ 2 

1. Umowa zostaje zawarta na czas ograniczony tj. od 01.08.2014 r. do 31.07.2015 r. 
2. Po upływie terminu jak w punkcie 1 lub przekroczeniu ilości jak w § 1 umowa wygasa. 
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3. Przed terminem wygaśnięcia umowy może być ona rozwiązana przez Zamawiającego z zachowaniem 
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.  

4. Do wypowiedzenia umowy wymagana jest forma pisemna. 
 

§ 3  
1. Strony zgodnie ustalają, iż Zamawiający udzielił  Wykonawcy wszelkich informacji i wyjaśnień odnośnie 

przedmiotu umowy i zobowiązań Wykonawcy. 
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem wywozu osadów, uzyskał szczegółowe informacje 

odnośnie załadunku (wyłącznie sprzętem Wodociągów), częstotliwości wywozu i charakterystyki osadów                     
oraz warunków realizacji usługi i nie wnosi żadnych uwag ani zastrzeżeń. 

3.  Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim sprzętem, który pozwoli na rzetelne, terminowe                     
i profesjonalne wykonanie usług będących przedmiotem niniejszej Umowy oraz posiada wszelkie wymagane    
w tym celu zezwolenia. 

§ 4 
1. Nadzór nad wykonywaniem przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego sprawować będzie: 

      Kierownik Oczyszczalni Ścieków    -   inż.  Janusz Mitek     tel. (014) 670 68 23 
2. Koordynatorem ze strony Wykonawcy będzie:…………………………………………… 

§ 5 
Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu odpowiedzialności 
cywilnej oraz szkód które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi przy realizacji przedmiotu umowy. 

§ 6 
1. Strony ustalają cenę jednostkową netto za usługę transportu i zagospodarowania 1Mg osadu: 

       transport osadu (z kosztem ważenia) wraz z zagospodarowaniem          ……………………. zł/ Mg 
2. W/w cena jednostkowa jest stała i obowiązuje przez cały okres trwania umowy. 
3. Szacunkowa wartość umowy wynosi netto: 4 300 Mg x …………… zł/Mg    =   ………………….  zł        

słownie: ……………. złotych. 
4. Ilość i sposób zagospodarowania wywiezionych osadów będzie potwierdzana przez Zamawiającego.  

Zamawiający wystawiał będzie dla każdego transportu dokument KPO (karta przekazania odpadu) po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron. Rozliczenie należności za wywieziony osad odbywać się będzie na podstawie 
potwierdzonych dokumentów przewozowych osadu (KPO).  

5. Załadunek osadów z miejsca składowania na oczyszczalni ścieków na środek transportowy Wykonawcy 
następuje kosztem i staraniem Zamawiającego w dni robocze w godzinach ustalonych przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający zastrzega sobie w przypadkach szczególnych (awarie sieci wod.-kan.) niedotrzymanie terminów  
załadunku bez wypłaty odszkodowania Wykonawcy za postój środków transportu. 

§ 7 
1. Faktury za wykonaną usługę Wykonawca będzie przedkładał jeden raz w miesiącu, na podstawie 

wymienionych § 6 ust. 4 dokumentów wywozu i  w terminie do piątego dnia następnego miesiąca. 
2. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty Wykonawca będzie naliczał  odsetki                   

za zwłokę w ustawowej wysokości. 
3. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wg wystawionych przez niego faktur przelewem               

na rachunek bieżący wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty jej otrzymania wraz z niezbędnymi 
dokumentami rozliczeniowymi. Za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku Wykonawcy. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT; numer identyfikacyjny NIP  ……………………….. 
5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT - numer identyfikacyjny NIP - 872-000-42-72, jest 

uprawniony do otrzymywania faktur VAT oraz upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT                   
za realizację przedmiotu niniejszej umowy bez swojego podpisu. 

§ 8i 

1. Wykonawca wykona siłami własnymi następujący rzeczowy zakres robót  - całość zadania/……………………... 
2. Podwykonawca ……………………………….…. wykona następujący zakres robót……………………… 
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy 

podwykonawców, jak za własne działanie i będzie pełnił funkcję generalnego Wykonawcy bez dodatkowego 
wynagrodzenia.  
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§ 9 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy.   
2. Okres gwarancji ustala się na 30 dni liczonych od daty wygaśnięcia umowy.  
3. Okres rękojmi rozszerza się w związku z ustaleniem ust. 2 na 4 miesiące, to jest o 3 miesiące dłużej od okresu 

gwarancji. 
4. Zamawiający zastrzega sobie wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie                         

od uprawnień wynikających z gwarancji. 
§ 10 

W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca nie wywiązuje się z postanowień zawartych w niniejszej umowie, 
Zamawiający wyznaczy termin na dopełnienie zobowiązania. 

§ 11 
1. Obowiązującą formą odszkodowania pomiędzy stronami będą kary umowne. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

a) za nieterminowe wykonanie określonego niniejszą umową przedmiotu umowy (szczególnie nie wywożenia 
osadów przynajmniej dwa razy w tygodniu) w wysokości 0,20% wynagrodzenia umownego za dany przed-
miot odbioru za każdy dzień zwłoki;  

b) za nieterminowe usunięcie stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek w wysokości 0,20% 
wynagrodzenia umownego za daną część przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad i usterek; 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 4% wynagrodzenia 
umownego; 

d) za niedotrzymanie terminu wyznaczonego na dopełnienie zobowiązań zawartych w umowie w wysokości 
0,20% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki; 

e) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków umowy i poniesienie                         
w związku z tym przez Zamawiającego kar finansowych, Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia                   
w całości. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach: 
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 4% wynagrodzenia 

umownego;   
b) za zwłokę w zapłacie faktury Wykonawca naliczy odsetki w wysokości ustawowej.  

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody                      
oraz utraconych korzyści. 

5. Zasady ustalania odszkodowania za niewykonane lub nienależyte wykonanie umowy strony będą opierać                  
o przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 471). 

§ 12 
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 
1. Wykonawcy gdy: 

a) Zamawiający nie reguluje na bieżąco zapłaty za faktury i mimo wezwania Wykonawcy zwleka z zapłatą 
dłużej niż 1 miesiąc licząc od terminu zapłaty ustalonego w umowie;    

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających 
z umowy.   

2. Zamawiającemu gdy: 
a) Wykonawca nie rozpoczął wywozu lub go przerwał i nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego                          

przez okres dłuższy niż miesiąc;     
b) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić                
od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
umowy;  

c) ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy bądź wydania nakazu zajęcia majątku 
Wykonawcy. 

§ 13 
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1. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić              
od umowy powinna podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji. 

2. 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 działalnością sektorową (uchwała nr 37/2011 Zarządu Spółki Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. z dnia 
30.12.2011 r.), a szczególności z powodu zmiany w zakresie sposobu zagospodarowania komunalnych 
osadów ściekowych. Warunkiem takiej zmiany jest zmiana przepisów dotyczących sposobu 
zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych. 

3. W razie braku porozumienia, o którym mowa w ust. 2 umowa niniejsza ulega rozwiązaniu. 
§ 14 

1. W wypadku zaistnienia sporu w związku z wykonaniem niniejszej umowy, strony są zobowiązane wyczerpać 
drogę postępowania reklamacyjnego. 

2. Uzasadnione roszczenie Wykonawcy powinno być skierowane na piśmie w formie reklamacji                                    
do Zamawiającego,  który jest obowiązany pisemnie ustosunkować się co do zasadności roszczenia,                       
w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

3. W razie odmowy uznania roszczenia przez Zamawiającego lub nie udzielenia  odpowiedzi w terminie, 
Wykonawca jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową. 

4. Spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd ze względu na siedzibę Zamawiającego.          
§ 15 

Wszelkie zmiany jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają 
formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.  

§ 16 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Regulaminu udzielania zamówień 
związanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich Sp. z o.o., oraz przepisy  Kodeksu Cywilnego. 

§ 17 
Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy  
3 egz. dla Zamawiającego. 
 
 
..............................................      ………………………………..   
         Wykonawca                      Zamawiający 

 
ii W przypadku braku podwykonawców ust.2 i 3 należy pominąć. 
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Wariant 2 – Metoda R10 

U M O W A Nr ….. 
 
zawarta w dniu ....................... w Dębicy pomiędzy:  
Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. w Dębicy ul. Kosynierów  Racławickich 35, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000044893, posiadającą numery NIP:872-000-42-72 oraz REGON: 850489543, 
zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentują: 
mgr inż.  Jacek Gil   - Prezes Zarządu 

mgr inż.  Tomasz Gawlik  - Z-ca Prezesa Zarządu d/s Technicznych 
.................................................................................................................................................... 

( nazwa podmiotu będącego wykonawcą ) 
.................................................................................................................................................... 

 

mającym swą siedzibę w ...............................................................................................................................  
reprezentowanym przez: 
3. ...................................................... 
4. ...................................................... 
zwanym dalej Wykonawcą  
 
W rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                     
nr 18/WOŚ-1/05/14, w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej oraz w oparciu o Regulamin udzielania zamówień 
związanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich,  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje                 
do wykonania: 

§ 1 

TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH                     

Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DĘBICY W ROKU 2014/2015..  
 

Przedmiotem zamówienia jest transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych 
(odpad o kodzie 19 08 05) z Oczyszczalni Ścieków w Dębicy przy ul. Kosynierów Racławickich 35 w roku 2014/2015 
w ilości około 4.300 Mg. 

Metoda odzysku odpadów: 
R10 - transport do …………………………………………………………………………………………………………… 

(miejscowość)     (województwo) 

i zagospodarowanie*: ……………………………………………………………………………………………………… 
* należy podać sposób zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych, zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 r.                             

o odpadach  (z wyjątkiem stosowania w rolnictwie) 

 
1. Miesięczna ilość wynosić będzie maksymalnie 800 Mg osadu. Osad należy wywozić systematycznie, w ilości 

nie mniej niż 125 Mg na tydzień, zaś w wypadku nieterminowego i nieciągłego wywozu Wykonawca ponosić 
będzie koszty jego składowania i pryzmowania; 

2. Charakterystyka osadu: 
a) osad odwodniony, przefermentowany, ustabilizowany o uwodnieniu 72% - 68%, 
b)  osad pod względem bakteriologicznym i parazytologicznym oraz pod względem zawartości metal 

i ciężkich spełniają wymagania dla komunalnych osadów ściekowych stosowanych na cele zgodnie                          
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13.07.2010 r. (Dz. U. Nr 137 poz. 924) w sprawie 
komunalnych osadów ściekowych  (z wyjątkiem stosowania w rolnictwie);  

c) parametry osadu zgodne z aktualnymi badaniami wykonywanymi nie rzadziej niż raz na dwa 
miesiące przez firmę zewnętrzną, na zlecenie Zamawiającego. 

3. Zakres wykonywanej usługi: 
i. transport, 
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ii. odzysk w procesie R10 komunalnych osadów ściekowych.  
4. 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; 
5. Wywóz każdej partii osadu z oczyszczalni ścieków, musi być potwierdzony na karcie przekazania odpadów 

(wystawionej przez Wytwórcę osadów). 
6. Wykonawca prowadzi wszystkie roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

utrzymuje w czystości miejsca odbioru osadu i drogi dojazdowej. Pojazdy transportujące osady powinny być 
szczelne, sprawne i czyste (bez pozostałości osadów na ogumieniu i burtach zewnętrznych). 

7. Każda partia (samochód) osadu musi być zważona na wadze elektronicznej i potwierdzona dokumentem 
ważenia. Koszt ważenia ponosi Wykonawca. 

8. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane z zachowaniem wymogów określonych 
przepisami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz.. 21),  
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13.07.2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 
Nr 137 poz. 924), Rozporządzeniem z dnia 05.04.2011 r. w sprawie procesu odzysku R 10 (Dz. U. nr 86 poz. 
476),  Rozporządzeniem z dnia 08.12.2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby 
ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249 poz. 1673). 

9. Wywożony osad musi być zagospodarowany zgodnie z ustawą o odpadach, jeżeli sposób zagospodarowania 
osadu wymaga podjęcia jakichkolwiek dodatkowych czynności przez Zamawiającego wynikających                          
z obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca jest zobowiązany otrzymać zezwolenie Zamawiającego. 

10. Osady ściekowe mają być poddane odzyskowi lub przetworzone na terenie woj. podkarpackiego,                                      
za wyjątkiem opisanym w art. 9 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 
21).  

11. Z chwilą wywiezienia osadu poza bramę terenu Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. wszelką odpowiedzialność 
za wywożony osad przejmuje Wykonawca. 

12. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno - prawną za skutki ewentualnych wypadków 
podczas wywozu oraz naruszeń ustawy o odpadach i ustawy o ochronie środowiska. 

13. Wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów.  
W przypadku jego braku powinien wykazać się analogiczna decyzją (zezwoleniem) wydaną                                  
na podwykonawcę. 

14. Na etapie podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego pisemnego zadeklarowania 
sposobu zagospodarowania osadu. Każdorazowa zmiana sposobu zagospodarowania osadu zobowiązuje 
Wykonawcę do wcześniejszego przedłożenia Zamawiającemu nowej deklaracji. 

15. W przypadku stosowania metody odzysku R10 Wykonawca: 
a) zobowiązuje się wywozić osady tylko na te działki na których w okresie ostatnich 3 lat nie były stosowane 

komunalne osady ściekowe, 
b) udzieli przed wywozem każdej partii osadu z terenu Zamawiającego, pisemnej informacji  

o wyborze działki, 
c) zobowiązany jest do wykonywania badania gruntów przed zastosowaniem osadów, na których  będą 

stosowane komunalne osady ściekowe, 
d) zobowiązuje się do nie stosowania odebranych od Zamawiającego osadów łącznie z osadami z innych 

oczyszczalni na gruntach oferowanych Zamawiającemu i przez niego zaakceptowanych. 
16. Zamawiający ustala dawkę osadu, jaką można zastosować na poszczególnych gruntach, na podstawie 

aktualnych badań komunalnych osadów ściekowych oraz badań gruntu wykonanych przez Wykonawcę                
i przekazuje Wykonawcy. 

17. W przypadku zmiany przepisów dotyczących sposobu zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych 
Zamawiający może rozwiązać lub zmienić umowę i zamówienie publiczne w stosunku do treści, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania procedur stosowanych przy nadzorze                                              
nad zagospodarowaniem osadu obowiązujących u Zamawiającego. 
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§ 2 
1. Umowa zostaje zawarta na czas ograniczony tj. od 01.08.2014 r. do 31.07.2015 r. 
2. Po upływie terminu jak w punkcie 1 lub przekroczeniu ilości jak w § 1 umowa wygasa. 
3. Przed terminem wygaśnięcia umowy może być ona rozwiązana przez Zamawiającego z zachowaniem 

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.  
4. Do wypowiedzenia umowy wymagana jest forma pisemna. 

§ 3  
1. Strony zgodnie ustalają, iż Zamawiający udzielił  Wykonawcy wszelkich informacji i wyjaśnień odnośnie 

przedmiotu umowy i zobowiązań Wykonawcy. 
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem wywozu osadów, uzyskał szczegółowe informacje 

odnośnie załadunku (wyłącznie sprzętem Wodociągów), częstotliwości wywozu i charakterystyki osadów                     
oraz warunków realizacji usługi i nie wnosi żadnych uwag ani zastrzeżeń. 

3.  Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim sprzętem, który pozwoli na rzetelne, terminowe                     
i profesjonalne wykonanie usług będących przedmiotem niniejszej Umowy oraz posiada wszelkie wymagane    
w tym celu zezwolenia. 

§ 4 
1. Nadzór nad wykonywaniem przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego sprawować będzie: 

      Kierownik Oczyszczalni Ścieków    -   inż.  Janusz Mitek     tel. (014) 670 68 23 
2. Koordynatorem ze strony Wykonawcy będzie:…………………………………………… 

§ 5 
Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu odpowiedzialności 
cywilnej oraz szkód które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi przy realizacji przedmiotu umowy. 

§ 6 
1. Strony ustalają cenę jednostkową netto za usługę transportu i zagospodarowania 1Mg osadu: 

       transport osadu (z kosztem ważenia) wraz z zagospodarowaniem          ……………………. zł/ Mg 
2. W/w cena jednostkowa jest stała i obowiązuje przez cały okres trwania umowy. 
3. Szacunkowa wartość umowy wynosi netto: 4 300 Mg x …………… zł/Mg    =   ………………….  zł        

słownie: ……………. złotych. 
4. Ilość i sposób zagospodarowania wywiezionych osadów będzie potwierdzana przez Zamawiającego.  

Zamawiający wystawiał będzie dla każdego transportu dokument KPO (karta przekazania odpadu) po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron. Rozliczenie należności za wywieziony osad odbywać się będzie na podstawie 
potwierdzonych dokumentów przewozowych osadu (KPO).  

5. Załadunek osadów z miejsca składowania na oczyszczalni ścieków na środek transportowy Wykonawcy 
następuje kosztem i staraniem Zamawiającego w dni robocze w godzinach ustalonych przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający zastrzega sobie w przypadkach szczególnych (awarie sieci wod.-kan.) niedotrzymanie terminów  
załadunku bez wypłaty odszkodowania Wykonawcy za postój środków transportu. 

7. Wykonawca sporządza zestawienie stosowania komunalnych osadów ściekowych według załącznika nr 2                 
do umowy za poprzedni rok kalendarzowy, które przekaże Zamawiającemu do 15 stycznia.  

§ 7 
1. Faktury za wykonaną usługę Wykonawca będzie przedkładał  jeden raz w miesiącu, na podstawie 

wymienionych § 6 ust. 4 dokumentów wywozu i  w terminie do piątego dnia następnego miesiąca. 
2. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty Wykonawca będzie naliczał  odsetki                   

za zwłokę w ustawowej wysokości. 
3. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wg wystawionych przez niego faktur przelewem               

na rachunek bieżący wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty jej otrzymania wraz z niezbędnymi 
dokumentami rozliczeniowymi. Za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku Wykonawcy. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT; numer identyfikacyjny NIP  ……………………….. 
5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT - numer identyfikacyjny NIP - 872-000-42-72, jest 

uprawniony do otrzymywania faktur VAT oraz upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT                   
za realizację przedmiotu niniejszej umowy bez swojego podpisu. 

§ 8i 

1. Wykonawca wykona siłami własnymi następujący rzeczowy zakres robót  - całość zadania. 
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2. Podwykonawca ……………………………….…. wykona następujący zakres robót……………………… 
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy 

podwykonawców, jak za własne działanie i będzie pełnił funkcję generalnego Wykonawcy bez dodatkowego 
wynagrodzenia.  

§ 9 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy.   
2. Okres gwarancji ustala się na 30 dni liczonych od daty wygaśnięcia umowy.  
3. Okres rękojmi rozszerza się w związku z ustaleniem ust. 2 na 4 miesiące, to jest o 3 miesiące dłużej od okresu 

gwarancji. 
4. Zamawiający zastrzega sobie wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie                         

od uprawnień wynikających z gwarancji. 
§ 10 

W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca nie wywiązuje się z postanowień zawartych w niniejszej umowie, 
Zamawiający wyznaczy termin na dopełnienie zobowiązania. 

§ 11 
1. Obowiązującą formą odszkodowania pomiędzy stronami będą kary umowne. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

a) za nieterminowe wykonanie określonego niniejszą umową przedmiotu umowy (szczególnie nie wywożenia 
osadów przynajmniej dwa razy w tygodniu) w wysokości 0,20% wynagrodzenia umownego za dany przed-
miot odbioru za każdy dzień zwłoki;  

b) za nieterminowe usunięcie stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek w wysokości 0,20% 
wynagrodzenia umownego za daną część przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad i usterek; 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 4% wynagrodzenia 
umownego; 

d) za niedotrzymanie terminu wyznaczonego na dopełnienie zobowiązań zawartych w umowie w wysokości 
0,20% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki; 

e) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków umowy i poniesienie                         
w związku z tym przez Zamawiającego kar finansowych, Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia                   
w całości. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach: 
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 4% wynagrodzenia 

umownego;   
b) za zwłokę w zapłacie faktury Wykonawca naliczy odsetki w wysokości ustawowej.  

6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody                     
oraz utraconych korzyści. 

7. Zasady ustalania odszkodowania za niewykonane lub nienależyte wykonanie umowy strony będą opierać                  
o przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 471). 

§ 12 
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 
1. Wykonawcy gdy: 

a) Zamawiający nie reguluje na bieżąco zapłaty za faktury i mimo wezwania Wykonawcy zwleka z zapłatą 
dłużej niż 1 miesiąc licząc od terminu zapłaty ustalonego w umowie;    

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających 
z umowy.   

2. Zamawiającemu gdy: 
a) Wykonawca nie rozpoczął wywozu lub go przerwał i nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego                          

przez okres dłuższy niż miesiąc;     
b) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić                
od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 
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przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
umowy;  

c) ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy bądź wydania nakazu zajęcia majątku 
Wykonawcy. 

§ 13 
1. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić              

od umowy powinna podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji. 
2. 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 działalnością sektorową (uchwała nr 37/2011 Zarządu Spółki Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. z dnia 
30.12.2011 r.), a szczególności z powodu zmiany w zakresie sposobu zagospodarowania komunalnych 
osadów ściekowych. Warunkiem takiej zmiany jest zmiana przepisów dotyczących sposobu 
zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych. 

3. W razie braku porozumienia, o którym mowa w ust. 2 umowa niniejsza ulega rozwiązaniu. 
§ 14 

1. W wypadku zaistnienia sporu w związku z wykonaniem niniejszej umowy, strony są zobowiązane wyczerpać 
drogę postępowania reklamacyjnego. 

2. Uzasadnione roszczenie Wykonawcy powinno być skierowane na piśmie w formie reklamacji                                    
do Zamawiającego,  który jest obowiązany pisemnie ustosunkować się co do zasadności roszczenia,                       
w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

3. W razie odmowy uznania roszczenia przez Zamawiającego lub nie udzielenia  odpowiedzi w terminie, 
Wykonawca jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową. 

4. Spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd ze względu na siedzibę Zamawiającego.          
§ 15 

Wszelkie zmiany jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają 
formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.  

§ 16 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Regulaminu udzielania zamówień 
związanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich Sp. z o.o., oraz przepisy  Kodeksu Cywilnego. 

§ 17 
Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy  
3 egz. dla Zamawiającego. 
 
 
..............................................      ………………………………..   
         Wykonawca                      Zamawiający 

 
i W przypadku wyboru zagospodarowania komunalnych osadów poprzez unieszkodliwianie pkt. 20 należy 
pominąć. 
ii W przypadku braku podwykonawców ust.2 i 3 należy pominąć. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
 
do umowy nr ………………… z dnia ………………………… na transport i zagospodarowanie ustabilizowanych 
komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Dębicy. 
 
 
1. Przedmiotowe osady będą stosowane poprzez …………………………. na działkach:  

 

Miejsce stosowania komunalnych osadów ściekowych 

Lp. Cel stosowania 
komunalnych 
osadów 
ściekowych 
zgodnie z  art. 96 
ust. 1 ustawy o 
odpadach                       
(z wyjątkiem 
stosowania                     
w rolnictwie) 

numer 
działki 

numer obrębu 
geodezyjnego 

powiat gmina województwo Powierzchnia 
działki 

[ha] 

Powierzchnia 
stosowania 

komunalnych osadów 
ściekowych  [ha] 

Numer 
badań, 

data 
badań 

Typ 
gleby 

           

           

           

 
 

a. Wykaz numerów ewidencyjnych działek (wypisy z ewidencji gruntów) oraz dokumenty 
stwierdzające prawo do dysponowania tym terenem stanowią załączniki do niniejszej umowy. 

b. Wykonawca zobowiązuje się stosować przedmiotowe osady ściekowe na wydzielonych poletkach 
zaznaczonych na mapie, która stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

c. Osad ściekowy będzie stosowany zgodnie z zaleceniami zawartymi w przepisach ustawy                           
o odpadach oraz rozporządzenia w sprawie komunalnych osadów ściekowych. 

d. Wykonawca oświadcza, że osad ściekowy będzie zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w zakresie ochrony środowiska, na co posiada on stosowne decyzje (załącznikami               
do niniejszej umowy są aktualne pozwolenia na transport, zbieranie i zagospodarowanie 
odpadów oraz badania gruntów na których będzie stosowany wymieniony w  § 1 umowy osad 
ściekowy) . 

e. Za zgodność technologii stosowania i zagospodarowania osadu z obowiązującymi przepisami 
odpowiada Wykonawca. 

f. Wykonawca zobowiązuje się w ramach zaoferowanej ceny do wykonania badań gleby oraz 
opracowania harmonogramu rozprowadzania komunalnych osadów ściekowych na powierzchni 
ziemi, przesyłając stosowne dokumenty Zamawiającemu. 

g. Dawkę osadu jaką można zastosować na poszczególnych gruntach ustali każdorazowo 
Zamawiający na podstawie aktualnych badań komunalnych osadów ściekowych oraz 
przedłożonych badań gruntu i przekaże je Wykonawcy. 

h. Naruszenie przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień zawartych w niniejszym załączniku 
pkt. 3 - 7 upoważnia Zamawiającego do natychmiastowego rozwiązania umowy bez zachowania 
okresu wypowiedzenia. 

 
 
 
..............................................      ................................................ 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
 
do umowy nr ………………… z dnia ………………………… na transport i zagospodarowanie ustabilizowanych 
komunalnych osadów ściekowych w roku ………….o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Dębicy. 
 

 
ZESTAWIENIE STOSOWANIA KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH W ROKU …… 

 

Lp. 

Miesiąc miejscowość  
masa zastosowanych 

osadów Nr działki  

masa zastosowanych 
osadów powierzchnia 

zastosowania osadów 

suma 

Mg Mg s.m. Mg Mg s.m. 

1            

2            

3            

4            

…            

ΣΣΣΣ             

 
 
..............................................      ................................................ 
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Lp. 1 

Miejsce stosowania komunalnych osadów ściekowych  

Nr działki  

Numer obrębu  

Powiat  

Gmina  

Województwo  

Masa zastosowanych komunalnych osadów ściekowych [Mg]  

Masa zastosowanych komunalnych osadów ściekowych [Mg] s.m.  

Sposób odzysku komunalnych osadów ściekowy, o których mowa  
w art. 96 ust 1 (z wyjątkiem stosowania w rolnictwie) 

 

Powierzchnia działki [ha]  

Powierzchnia wykorzystywana [ha]  

Typ gleby  

Numer badań  

Data wykonania badań  

Należy również załączyć: 

- mapę z zaznaczonym obszarem, na którym mają być stosowane komunalne osady ściekowe; 

- dokument stwierdzający prawo władania nieruchomością ; 

- wypisy z ewidencji gruntów; 

- w przypadku dzierżawy oświadczenie właściciela nieruchomości na której będą stosowane komunalne osady 
ściekowe,  że wyraża zgodę na stosowanie komunalnych osadów ściekowych. 

 
Tabelkę należy uzupełnić dla każdej działki osobno. 
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Wariant 3 – Metoda R3 i R10 
U M O W A Nr ….. 

 
zawarta w dniu ....................... w Dębicy pomiędzy:  
Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. w Dębicy ul. Kosynierów  Racławickich 35, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000044893, posiadającą numery NIP:872-000-42-72 oraz REGON: 850489543, 
zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentują: 
mgr inż.  Jacek Gil   - Prezes Zarządu 

mgr inż.  Tomasz Gawlik  - Z-ca Prezesa Zarządu d/s Technicznych 
.................................................................................................................................................... 

( nazwa podmiotu będącego wykonawcą ) 
.................................................................................................................................................... 

 

mającym swą siedzibę w ...............................................................................................................................  
reprezentowanym przez: 
5. ...................................................... 
6. ...................................................... 
zwanym dalej Wykonawcą  
 
W rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 
18/WOŚ-1/05/14, w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej oraz w oparciu o Regulamin udzielania zamówień 
związanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich,  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje                 
do wykonania: 

§ 1 

TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH                     

Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DĘBICY W ROKU 2014/2015..  
 

Przedmiotem zamówienia jest transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych 
(odpad o kodzie 19 08 05) z Oczyszczalni Ścieków w Dębicy przy ul. Kosynierów Racławickich 35 w roku 2014/2015 
w ilości około 4.300 Mg. 

 
Metoda odzysku odpadów: 

R3 – Zagospodarowanie odbywać się będzie w RIPOK: .................................................................... 
        (nazwa i adres) 
R10 - transport do …………………………………………………………………………………………………………… 

(miejscowość)     (województwo) 

i zagospodarowanie*: …………………………..……………………………………………………………………………………… 
* należy podać sposób zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych, zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 r.                             

o odpadach  (z wyjątkiem stosowania w rolnictwie) 

 
1. Miesięczna ilość wynosić będzie maksymalnie 800 Mg osadu. Osad należy wywozić systematycznie, w ilości 

nie mniej niż 125 Mg na tydzień, zaś w wypadku nieterminowego i nieciągłego wywozu Wykonawca ponosić 
będzie koszty jego składowania i pryzmowania. 

2. Charakterystyka osadu: 
a) osad odwodniony, przefermentowany, ustabilizowany o uwodnieniu 72% - 68%, 
b)  osad pod względem bakteriologicznym i parazytologicznym oraz pod względem zawartości metal 

i ciężkich spełniają wymagania dla komunalnych osadów ściekowych stosowanych na cele zgodnie                          
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13.07.2010 r. (Dz. U. Nr 137 poz. 924) w sprawie 
komunalnych osadów ściekowych  (z wyjątkiem stosowania w rolnictwie), 
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c) parametry osadu zgodne z aktualnymi badaniami wykonywanymi nie rzadziej niż raz na dwa 
miesiące przez firmę zewnętrzną, na zlecenie Zamawiającego. 

3. Zakres wykonywanej usługi: 
i. transport, 
ii. odzysk w procesie R10 lub R3 komunalnych osadów ściekowych.  

4. 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. 
5. Wywóz każdej partii osadu z oczyszczalni ścieków, musi być potwierdzony na karcie przekazania odpadów 

(wystawionej przez Wytwórcę osadów). 
6. Wykonawca prowadzi wszystkie roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

utrzymuje w czystości miejsca odbioru osadu i drogi dojazdowej. Pojazdy transportujące osady powinny być 
szczelne, sprawne i czyste (bez pozostałości osadów na ogumieniu i burtach zewnętrznych). 

7. Każda partia (samochód) osadu musi być zważona na wadze elektronicznej i potwierdzona dokumentem 
ważenia. Koszt ważenia ponosi Wykonawca. 

8. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane z zachowaniem wymogów określonych 
przepisami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz.. 21),  
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13.07.2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 
Nr 137 poz. 924), Rozporządzeniem z dnia 05.04.2011 r. w sprawie procesu odzysku R 10 (Dz. U. nr 86 poz. 
476),  Rozporządzeniem z dnia 08.12.2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby 
ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249 poz. 1673). 

9. Wywożony osad musi być zagospodarowany zgodnie z ustawą o odpadach, jeżeli sposób zagospodarowania 
osadu wymaga podjęcia jakichkolwiek dodatkowych czynności przez Zamawiającego wynikających                          
z obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca jest zobowiązany otrzymać zezwolenie Zamawiającego. 

10. Osady ściekowe mają być poddane odzyskowi lub przetworzone na terenie woj. podkarpackiego,                                      
za wyjątkiem opisanym w art. 9 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 
21).  

11. Z chwilą wywiezienia osadu poza bramę terenu Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. wszelką odpowiedzialność 
za wywożony osad przejmuje Wykonawca. 

12. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno - prawną za skutki ewentualnych wypadków 
podczas wywozu oraz naruszeń ustawy o odpadach i ustawy o ochronie środowiska. 

13. Wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów.  
W przypadku jego braku powinien wykazać się analogiczna decyzją (zezwoleniem) wydaną                                  
na podwykonawcę. 

14. Na etapie podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego pisemnego zadeklarowania 
sposobu zagospodarowania osadu. Każdorazowa zmiana sposobu zagospodarowania osadu zobowiązuje 
Wykonawcę do wcześniejszego przedłożenia Zamawiającemu nowej deklaracji. 

15. W przypadku stosowania metody odzysku R10 Wykonawca: 
a) zobowiązuje się wywozić osady tylko na te działki na których w okresie ostatnich 3 lat nie były stosowane 

komunalne osady ściekowe, 
b) udzieli przed wywozem każdej partii osadu z terenu Zamawiającego, pisemnej informacji  

o wyborze działki, 
c) zobowiązany jest do wykonywania badania gruntów przed zastosowaniem osadów, na których  będą 

stosowane komunalne osady ściekowe, 
d) zobowiązuje się do nie stosowania odebranych od Zamawiającego osadów łącznie z osadami z innych 

oczyszczalni na gruntach oferowanych Zamawiającemu i przez niego zaakceptowanych. 
16. Zamawiający ustala dawkę osadu, jaką można zastosować na poszczególnych gruntach, na podstawie 

aktualnych badań komunalnych osadów ściekowych oraz badań gruntu wykonanych przez Wykonawcę                
i przekazuje Wykonawcy. 

18. W zakresie zagospodarowania odpadów metod R3, Wykonawca ma obowiązek: 
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a) przekazywanie odebranych do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych 
wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami komunalnymi, tj. Regionalnej Instalacji 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) lub instalację zastępczą, 

b) przedstawić Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dowodów 
dostarczania odpadów do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania, tj. karty ewidencji odpadów, karty 
przekazania odpadów oraz dokumentów potwierdzających odzysk. 

19. W przypadku stosowania metody odzysku R3 Wykonawca musi posiadać zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie odzysku R3 zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach, wydane przez właściwy organ 
(wojewoda, starosta) ustalony wg miejsca wg miejsca prowadzenia działalności w zakresie wykorzystania 
odpadów. 

20. Deklarując możliwość wykorzystania metod R3 i R10 w zakresie zagospodarowania odpadów, Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu harmonogram miesięczny przedstawiający sposób zagospodarowania                           
z podziałem na obydwie metody. Zmiana tego harmonogramu jest możliwa wyłącznie za zgodą 
Zamawiającego pod warunkiem przedstawienia jej z min. miesięcznym wyprzedzeniem. 

21. W przypadku zmiany przepisów dotyczących sposobu zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych 
Zamawiający może rozwiązać lub zmienić umowę i zamówienie publiczne w stosunku do treści, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy. 

22. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania procedur stosowanych przy nadzorze                                              
nad zagospodarowaniem osadu obowiązujących u Zamawiającego. 

§ 2 
1. Umowa zostaje zawarta na czas ograniczony tj. od 01.08.2014 r. do 31.07.2015 r. 
2. Po upływie terminu jak w punkcie 1 lub przekroczeniu ilości jak w § 1 umowa wygasa. 
3. Przed terminem wygaśnięcia umowy może być ona rozwiązana przez Zamawiającego z zachowaniem 

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.  
4. Do wypowiedzenia umowy wymagana jest forma pisemna. 

§ 3  
1. Strony zgodnie ustalają, iż Zamawiający udzielił  Wykonawcy wszelkich informacji i wyjaśnień odnośnie 

przedmiotu umowy i zobowiązań Wykonawcy. 
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem wywozu osadów, uzyskał szczegółowe informacje 

odnośnie załadunku (wyłącznie sprzętem Wodociągów), częstotliwości wywozu i charakterystyki osadów                     
oraz warunków realizacji usługi i nie wnosi żadnych uwag ani zastrzeżeń. 

3.  Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim sprzętem, który pozwoli na rzetelne, terminowe                     
i profesjonalne wykonanie usług będących przedmiotem niniejszej Umowy oraz posiada wszelkie wymagane    
w tym celu zezwolenia. 

§ 4 
1. Nadzór nad wykonywaniem przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego sprawować będzie: 

      Kierownik Oczyszczalni Ścieków    -   inż.  Janusz Mitek     tel. (014) 670 68 23 
2. Koordynatorem ze strony Wykonawcy będzie:…………………………………………… 

§ 5 
Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu odpowiedzialności 
cywilnej oraz szkód które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi przy realizacji przedmiotu umowy. 

§ 6 
1. Strony ustalają cenę jednostkową netto za usługę transportu i zagospodarowania 1Mg osadu: 

       transport osadu (z kosztem ważenia) wraz z zagospodarowaniem          ……………………. zł/ Mg 
2. W/w cena jednostkowa jest stała i obowiązuje przez cały okres trwania umowy. 
3. Szacunkowa wartość umowy wynosi netto: 4 300 Mg x …………… zł/Mg    =   ………………….  zł        

słownie: ……………. złotych. 
4. Ilość i sposób zagospodarowania wywiezionych osadów będzie potwierdzana przez Zamawiającego.  

Zamawiający wystawiał będzie dla każdego transportu dokument KPO (karta przekazania odpadu) po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron. Rozliczenie należności za wywieziony osad odbywać się będzie na podstawie 
potwierdzonych dokumentów przewozowych osadu (KPO).  
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5. Załadunek osadów z miejsca składowania na oczyszczalni ścieków na środek transportowy Wykonawcy 
następuje kosztem i staraniem Zamawiającego w dni robocze w godzinach ustalonych przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający zastrzega sobie w przypadkach szczególnych (awarie sieci wod.-kan.) niedotrzymanie terminów  
załadunku bez wypłaty odszkodowania Wykonawcy za postój środków transportu. 

7. Wykonawca sporządza zestawienie stosowania komunalnych osadów ściekowych według załącznika nr 2                 
do umowy za poprzedni rok kalendarzowy, które przekaże Zamawiającemu do 15 stycznia.  

§ 7 
1. Faktury za wykonaną usługę Wykonawca będzie przedkładał  jeden raz w miesiącu, na podstawie 

wymienionych § 6 ust. 4 dokumentów wywozu i  w terminie do piątego dnia następnego miesiąca. 
2. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty Wykonawca będzie naliczał  odsetki                   

za zwłokę w ustawowej wysokości. 
3. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wg wystawionych przez niego faktur przelewem               

na rachunek bieżący wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty jej otrzymania wraz z niezbędnymi 
dokumentami rozliczeniowymi. Za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku Wykonawcy. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT; numer identyfikacyjny NIP  ……………………….. 
5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT - numer identyfikacyjny NIP - 872-000-42-72, jest 

uprawniony do otrzymywania faktur VAT oraz upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT                   
za realizację przedmiotu niniejszej umowy bez swojego podpisu. 

§ 8i 

1. Wykonawca wykona siłami własnymi następujący rzeczowy zakres robót  - całość zadania. 
2. Podwykonawca ……………………………….…. wykona następujący zakres robót……………………… 
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy 

podwykonawców, jak za własne działanie i będzie pełnił funkcję generalnego Wykonawcy bez dodatkowego 
wynagrodzenia.  

§ 9 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy.   
2. Okres gwarancji ustala się na 30 dni liczonych od daty wygaśnięcia umowy.  
3. Okres rękojmi rozszerza się w związku z ustaleniem ust. 2 na 4 miesiące, to jest o 3 miesiące dłużej od okresu 

gwarancji. 
4. Zamawiający zastrzega sobie wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie                         

od uprawnień wynikających z gwarancji. 
§ 10 

W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca nie wywiązuje się z postanowień zawartych w niniejszej umowie, 
Zamawiający wyznaczy termin na dopełnienie zobowiązania. 

§ 11 
1. Obowiązującą formą odszkodowania pomiędzy stronami będą kary umowne. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

a) za nieterminowe wykonanie określonego niniejszą umową przedmiotu umowy (szczególnie nie wywożenia 
osadów przynajmniej dwa razy w tygodniu) w wysokości 0,20% wynagrodzenia umownego za dany przed-
miot odbioru za każdy dzień zwłoki;  

b) za nieterminowe usunięcie stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek w wysokości 0,20% 
wynagrodzenia umownego za daną część przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad i usterek; 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 4% wynagrodzenia 
umownego. 

d) za niedotrzymanie terminu wyznaczonego na dopełnienie zobowiązań zawartych w umowie w wysokości 
0,20% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. 

e) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków umowy i poniesienie                         
w związku z tym przez Zamawiającego kar finansowych, Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia                   
w całości. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach: 
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c) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 4% wynagrodzenia 
umownego;   

d) za zwłokę w zapłacie faktury Wykonawca naliczy odsetki w wysokości ustawowej.  
4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody                      

oraz utraconych korzyści. 
5. Zasady ustalania odszkodowania za niewykonane lub nienależyte wykonanie umowy strony będą opierać                  

o przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 471). 
§ 12 

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 
1. Wykonawcy gdy: 

a) Zamawiający nie reguluje na bieżąco zapłaty za faktury i mimo wezwania Wykonawcy zwleka z zapłatą 
dłużej niż 1 miesiąc licząc od terminu zapłaty ustalonego w umowie;    

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających 
z umowy.   

2. Zamawiającemu gdy: 
a) Wykonawca nie rozpoczął wywozu lub go przerwał i nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego                          

przez okres dłuższy niż miesiąc;     
b) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić                
od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
umowy; 

c) ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy bądź wydania nakazu zajęcia majątku 
Wykonawcy. 

§ 13 
1. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić              

od umowy powinna podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji. 
2. 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 działalnością 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 zagospodarowania 
komunalnych osadów ściekowych. 

3. W razie braku porozumienia, o którym mowa w ust. 2 umowa niniejsza ulega rozwiązaniu. 
§ 14 

1. W wypadku zaistnienia sporu w związku z wykonaniem niniejszej umowy, strony są zobowiązane wyczerpać 
drogę postępowania reklamacyjnego. 

2. Uzasadnione roszczenie Wykonawcy powinno być skierowane na piśmie w formie reklamacji                                    
do Zamawiającego,  który jest obowiązany pisemnie ustosunkować się co do zasadności roszczenia,                    
w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

3. W razie odmowy uznania roszczenia przez Zamawiającego lub nie udzielenia  odpowiedzi w terminie, 
Wykonawca jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową. 

4. Spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd ze względu na siedzibę Zamawiającego.          
§ 15 

Wszelkie zmiany jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają 
formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.  

§ 16 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Regulaminu udzielania zamówień 
związanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich Sp. z o.o., oraz przepisy  Kodeksu Cywilnego. 

§ 17 
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Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy  
3 egz. dla Zamawiającego. 
 
 
..............................................      ………………………………..   
         Wykonawca                      Zamawiający 

 
i W przypadku wyboru zagospodarowania komunalnych osadów poprzez unieszkodliwianie pkt. 20 należy 
pominąć. 
ii W przypadku braku podwykonawców ust.2 i 3 należy pominąć. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
 
do umowy nr ………………… z dnia ………………………… na transport i zagospodarowanie ustabilizowanych 
komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Dębicy. 
 
 
2. Przedmiotowe osady będą stosowane poprzez …………………………. na działkach:  

 

Miejsce stosowania komunalnych osadów ściekowych 

Lp. Cel stosowania 
komunalnych 
osadów 
ściekowych 
zgodnie z  art. 96 
ust. 1 ustawy o 
odpadach                         
(z wyjątkiem 
stosowania                      
w rolnictwie) 

numer 
działki 

numer obrębu 
geodezyjnego 

powiat gmina województwo Powierzchnia 
działki 

[ha] 

Powierzchnia 
stosowania 

komunalnych osadów 
ściekowych  [ha] 

Numer 
badań, 

data 
badań 

Typ 
gleby 

           

           

           

 
 

a. Wykaz numerów ewidencyjnych działek (wypisy z ewidencji gruntów) oraz dokumenty 
stwierdzające prawo do dysponowania tym terenem stanowią załączniki do niniejszej umowy. 

b. Wykonawca zobowiązuje się stosować przedmiotowe osady ściekowe na wydzielonych poletkach 
zaznaczonych na mapie, która stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

c. Osad ściekowy będzie stosowany zgodnie z zaleceniami zawartymi w przepisach ustawy                           
o odpadach oraz rozporządzenia w sprawie komunalnych osadów ściekowych. 

d. Wykonawca oświadcza, że osad ściekowy będzie zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w zakresie ochrony środowiska, na co posiada on stosowne decyzje (załącznikami               
do niniejszej umowy są aktualne pozwolenia na transport, zbieranie i zagospodarowanie 
odpadów oraz badania gruntów na których będzie stosowany wymieniony w  § 1 umowy osad 
ściekowy) . 

e. Za zgodność technologii stosowania i zagospodarowania osadu z obowiązującymi przepisami 
odpowiada Wykonawca. 

f. Wykonawca zobowiązuje się w ramach zaoferowanej ceny do wykonania badań gleby oraz 
opracowania harmonogramu rozprowadzania komunalnych osadów ściekowych na powierzchni 
ziemi, przesyłając stosowne dokumenty Zamawiającemu. 

g. Dawkę osadu jaką można zastosować na poszczególnych gruntach ustali każdorazowo 
Zamawiający na podstawie aktualnych badań komunalnych osadów ściekowych oraz 
przedłożonych badań gruntu i przekaże je Wykonawcy. 

h. Naruszenie przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień zawartych w niniejszym załączniku 
pkt. 3 - 7 upoważnia Zamawiającego do natychmiastowego rozwiązania umowy bez zachowania 
okresu wypowiedzenia. 

 
 
 
..............................................      ................................................ 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
 
do umowy nr ………………… z dnia ………………………… na transport i zagospodarowanie ustabilizowanych 
komunalnych osadów ściekowych w roku ………….o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Dębicy. 
 

 
ZESTAWIENIE STOSOWANIA KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH W ROKU …… 

 

Lp. 

Miesiąc miejscowość  
masa zastosowanych 

osadów Nr działki  

masa zastosowanych 
osadów powierzchnia 

zastosowania osadów 

suma 

Mg Mg s.m. Mg Mg s.m. 

1            

2            

3            

4            

…            

ΣΣΣΣ             

 
 
..............................................      ................................................ 
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Lp. 1 

Miejsce stosowania komunalnych osadów ściekowych  

Nr działki  

Numer obrębu  

Powiat  

Gmina  

Województwo  

Masa zastosowanych komunalnych osadów ściekowych [Mg]  

Masa zastosowanych komunalnych osadów ściekowych [Mg] s.m.  

Sposób odzysku komunalnych osadów ściekowy, o których mowa  
w art. 96 ust 1 (z wyjątkiem stosowania w rolnictwie) 

 

Powierzchnia działki [ha]  

Powierzchnia wykorzystywana [ha]  

Typ gleby  

Numer badań  

Data wykonania badań  

Należy również załączyć: 

- mapę z zaznaczonym obszarem, na którym mają być stosowane komunalne osady ściekowe; 

- dokument stwierdzający prawo władania nieruchomością ; 

- wypisy z ewidencji gruntów; 

- w przypadku dzierżawy oświadczenie właściciela nieruchomości na której będą stosowane komunalne osady 
ściekowe,  że wyraża zgodę na stosowanie komunalnych osadów ściekowych. 

 
Tabelkę należy uzupełnić dla każdej działki osobno. 
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CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. 
 

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. 
ul. Kosynierów Racławickich 35 
39-200 Dębica 
zwane dalej Zamawiającym 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia. 

 
Przedmiotem zamówienia jest transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych 
(odpad o kodzie 19 08 05) z Oczyszczalni Ścieków w Dębicy przy ul. Kosynierów Racławickich 35 w roku 2014/2015 
w ilości około 4.300 Mg. 

 
1. Miesięczna ilość wynosić będzie maksymalnie 800 Mg osadu. Osad należy wywozić systematycznie, w ilości 

nie mniej niż 125 Mg na tydzień, zaś w wypadku nieterminowego i nieciągłego wywozu Wykonawca ponosić 
będzie koszty jego składowania i pryzmowania; 

2. Charakterystyka osadu: 
a) osad odwodniony, przefermentowany, ustabilizowany o uwodnieniu 72% - 68%, 
b)  osad pod względem bakteriologicznym i parazytologicznym oraz pod względem zawartości metal 

i ciężkich spełniają wymagania dla komunalnych osadów ściekowych stosowanych na cele zgodnie                          
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13.07.2010 r. (Dz. U. Nr 137 poz. 924) w sprawie 
komunalnych osadów ściekowych  (z wyjątkiem stosowania w rolnictwie); 

c) parametry osadu zgodne z aktualnymi badaniami wykonywanymi nie rzadziej niż raz na dwa 
miesiące przez firmę zewnętrzną, na zlecenie Zamawiającego. 

3. Zakres wykonywanej usługi: 
i. transport, 
ii. odzysk w procesie R10 lub R3 komunalnych osadów ściekowych.  

4. 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; 
5. Wywóz każdej partii osadu z oczyszczalni ścieków, musi być potwierdzony na karcie przekazania odpadów 

(wystawionej przez Wytwórcę osadów). 
6. Wykonawca prowadzi wszystkie roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

utrzymuje w czystości miejsca odbioru osadu i drogi dojazdowej. Pojazdy transportujące osady powinny być 
szczelne, sprawne i czyste (bez pozostałości osadów na ogumieniu i burtach zewnętrznych). 

7. Każda partia (samochód) osadu musi być zważona na wadze elektronicznej i potwierdzona dokumentem 
ważenia. Koszt ważenia ponosi Wykonawca. 

8. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane z zachowaniem wymogów określonych 
przepisami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity 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). 

9. Wywożony osad musi być zagospodarowany zgodnie z ustawą o odpadach, jeżeli sposób zagospodarowania 
osadu wymaga podjęcia jakichkolwiek dodatkowych czynności przez Zamawiającego wynikających                          
z obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca jest zobowiązany otrzymać zezwolenie Zamawiającego. 

10. Osady ściekowe mają być poddane odzyskowi lub przetworzone na terenie woj. podkarpackiego,                                      
za wyjątkiem opisanym w art. 9 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 
21).  
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11. Z chwilą wywiezienia osadu poza bramę terenu Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. wszelką odpowiedzialność 
za wywożony osad przejmuje Wykonawca. 

12. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno - prawną za skutki ewentualnych wypadków 
podczas wywozu oraz naruszeń ustawy o odpadach i ustawy o ochronie środowiska. 

13. Wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów.  
W przypadku jego braku powinien wykazać się analogiczna decyzją (zezwoleniem) wydaną                                  
na podwykonawcę. 

14. Na etapie podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego pisemnego zadeklarowania 
sposobu zagospodarowania osadu. Każdorazowa zmiana sposobu zagospodarowania osadu zobowiązuje 
Wykonawcę do wcześniejszego przedłożenia Zamawiającemu nowej deklaracji, 

15. W przypadku stosowania metody odzysku R10 Wykonawca: 
e) zobowiązuje się wywozić osady tylko na te działki na których w okresie ostatnich 3 lat nie były stosowane 

komunalne osady ściekowe, 
f) udzieli przed wywozem każdej partii osadu z terenu Zamawiającego, pisemnej informacji  

o wyborze działki, 
g) zobowiązany jest do wykonywania badania gruntów przed zastosowaniem osadów, na których  będą 

stosowane komunalne osady ściekowe, 
h) zobowiązuje się do nie stosowania odebranych od Zamawiającego osadów łącznie z osadami z innych 

oczyszczalni na gruntach oferowanych Zamawiającemu i przez niego zaakceptowanych. 
16. Zamawiający ustala dawkę osadu, jaką można zastosować na poszczególnych gruntach, na podstawie 

aktualnych badań komunalnych osadów ściekowych oraz badań gruntu wykonanych przez Wykonawcę                      
i przekazuje Wykonawcy. 

18. W zakresie zagospodarowania odpadów metod R3, Wykonawca ma obowiązek: 
a) przekazywanie odebranych do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych 

wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami komunalnymi, tj. Regionalnej Instalacji 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) lub instalację zastępczą, 

b) przedstawić Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dowodów 
dostarczania odpadów do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania, tj. karty ewidencji odpadów, karty 
przekazania odpadów oraz dokumentów potwierdzających odzysk. 

19. W przypadku stosowania metody odzysku R3 Wykonawca musi posiadać zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie odzysku R3 zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach, wydane przez właściwy organ 
(wojewoda, starosta) ustalony wg miejsca wg miejsca prowadzenia działalności w zakresie wykorzystania 
odpadów. 

20. Deklarując możliwość wykorzystania metod R3 i R10 w zakresie zagospodarowania odpadów, Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu harmonogram miesięczny przedstawiający sposób zagospodarowania                           
z podziałem na obydwie metody. Zmiana tego harmonogramu jest możliwa wyłącznie za zgodą 
Zamawiającego pod warunkiem przedstawienia jej z min. miesięcznym wyprzedzeniem. 

21. W przypadku zmiany przepisów dotyczących sposobu zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych 
Zamawiający może rozwiązać lub zmienić umowę i zamówienie publiczne w stosunku do treści, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy. 

22. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania procedur stosowanych przy nadzorze                                             
nad zagospodarowaniem osadu obowiązujących u Zamawiającego. 

 

 
UWAGA: Wszystkie dokumenty przekazywane Zamawiającemu, a w szczególności dane do sprawozdań oprócz formy 
papierowej należy przekazać Zamawiającemu również w formie elektronicznej modyfikowalnej. 
 
 

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

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

999000...555111...333888...000000---444   Usługa obróbki osadów 



 

 Nazwa zamówienia: Transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych  
z Oczyszczalni Ścieków w Dębicy w roku 2014/2015.  

51 Część III – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

Zestawienie badań, do określenia dawki stosowania komunalnych osadów ściekowych. 

Skład i właściwości komunalnych osadów ściekowych 
Średnia wartość z wszystkich oznaczeń 

w ciągu roku (dotyczy metody R10) 

Odczyn pH 8.70 

Zawartość suchej masy [%] 26.06 

Zawartość substancji organicznych [% s.m.] 56.40 

Zawartość azotu ogólnego [% s.m.] 

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

4.09 

0.64 

Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.] 3.08 

Zawartość wapnia [% s.m.] 6.02 

Zawartość magnezu [% s.m.] 0.76 

Kadm [mg/kg s.m.] 1.68 

Miedź [mg/kg s.m.] 168.13 

Nikiel [mg/kg s.m. 24.50 

Ołów [mg/kg s.m.] 22.88 

Cynk [mg/kg s.m.] 908.38 

Rtęć [mg/kg s.m.] 1.01 

Chrom [mg/kg s.m.] 47.88 

 
 

Skład i właściwości komunalnych osadów ściekowych 
Wartości z analizy ścieków bez higienizacji 

(dotyczy metody R3) 

Odczyn pH 8.2 

Zawartość suchej masy [%] 22.6 

Zawartość substancji organicznych [% s.m.] 62.9 

Zawartość azotu ogólnego [% s.m.] 

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

6.40 

1.13 

Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.] 3.37 

Zawartość wapnia [% s.m.] 3.67 

Zawartość magnezu [% s.m.] 0.88 

Kadm [mg/kg s.m.] 1.3 

Miedź [mg/kg s.m.] 157.0 

Nikiel [mg/kg s.m. 39.0 

Ołów [mg/kg s.m.] 29.0 

Cynk [mg/kg s.m.] 861.0 

Rtęć [mg/kg s.m.] 0.88 

Chrom [mg/kg s.m.] 54.1 

 
 


