
 Łańcut, dnia 2013-11-05 
 

Nr sprawy: 08/ZP/2013 
  
  

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA  (SIWZ) 
I. 

ZAMAWIAJĄCY: 
Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. 

ul. Traugutta 20 
37-100 ŁAŃCUT 

  
TEL. (+48 17) 225 72 92, FAX. (+48 17) 225 00 08 

II.  
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone 

w trybie przetargu nieograniczonego na: 
  

  „Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych  
z oczyszczalni ścieków Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.”  

  
  
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U .z 2013 r. poz. 907 z p. zm.). 
  
III. Opis przedmiotu zamówienia. 
  
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub 
unieszkodliwianie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 (uwodnienie 80 - 85 %) powstających 
w oczyszczalni ścieków Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., adres oczyszczalni: Wola Dalsza 
375a, 37-100 Łańcut; w ilości ok. 5000 Mg/rok, zgodnie z zachowaniem wymogów określonych przepisami 
Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2010 Nr 137 poz. 
924) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 08 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów 
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2010 Nr 249 poz.1674) oraz innych powiązanych 
aktów wykonawczych. 
 
Osady ściekowe przeznaczone do zagospodarowania są tymczasowo składowane na terenie oczyszczalni 
ścieków.  
Odzysk lub unieszkodliwianie osadów może odbywać się metodami przewidzianymi w załączniku nr 1 i nr 2 
do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). 
 
Za transport i zagospodarowanie osadów odebranych z oczyszczalni ścieków odpowiada Wykonawca. 
Osady winny być załadowane własnym sprzętem Wykonawcy (ładowarka).  
Odbiór i transport osadów odbywał się będzie przy użyciu przystosowanego do tego rodzaju ładunku, 
sprzętu Wykonawcy. Przy załadunku, transporcie i wyładunku osadów będących przedmiotem zamówienia 
Wykonawca odpowiada za utrzymanie czystości i stanu nawierzchni dróg zakładowych i publicznych. 
Odpady winny być wywożone według potrzeb oczyszczalni, rozpoczęcie wywozu powinno nastąpić do 
siedmiu dni od zgłoszenia telefonicznego, nie rzadziej jak raz na miesiąc wywóz partii ok. 450 Mg. Wywóz 
powinien trwać nie dłużej niż 3 dni.  
  
Potwierdzenie przyjęcia osadów ściekowych odbywać się będzie każdorazowo na podstawie „Karty 
przekazania odpadu” potwierdzonej pod względem ilościowym przez Zamawiającego oraz przez Odbiorcę. 
  
W przypadku zagospodarowania rolniczego osadów ściekowych Wykonawca winien skalkulować                      
w ofercie przetargowej badania gruntów, na których mają być stosowane osady. Częstotliwość badań 



powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13.07.2010 roku w sprawie 
komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. nr 137 poz. 924 z p. zmianami). 
Osady oraz grunty, na których mają być one stosowane winny odpowiadać warunkom określonym                    
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. nr 137 poz. 924 
z p. zmianami). 
 
W przypadku odzysku zgodnego z art. 96 ust. 1 z zachowaniem wymogów art. 96 ust. 12 oraz art. 20 ust. 3-
5 Ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 
2010 r., w sprawie komunalnych osadów ściekowych Wykonawca:  
a) zobowiązuje się wywozić osady tylko na te działki, na których w okresie ostatnich 3 lat nie były 

stosowane komunalne osady ściekowe.  
b) udziela na 8 dni przed każdym wywozem osadu ściekowego z terenu Zamawiającego, pisemnej 

informacji o wyborze działki oraz pisemnej deklaracji, że proces ten będzie zgodny z obowiązującymi 
przepisami ochrony środowiska.  

c) zobowiązany jest do wykonywania badania gruntów każdorazowo przed zastosowaniem osadów, na 
których będą stosowane komunalne osady ściekowe, wyniki z badania gruntów  

d) ustala dawkę osadu, której wyliczenie akceptuje Zamawiający, jaką można zastosować na 
poszczególnych gruntach. Wykonawca ustala dawkę na podstawie aktualnych badań komunalnych 
osadów ściekowych dostarczonych przez Zamawiającego oraz badań gruntu wykonanych przez 
Wykonawcę.  

e) zobowiązuje się do nie stosowania odebranych od Zamawiającemu osadów łącznie z osadami z innych 
oczyszczalni na gruntach oferowanych Zamawiającemu i przez niego zaakceptowanych.  

 
 
Warunki wymagane od wykonawcy: 

 wywóz i zagospodarowanie osadów zgodne z wymaganiami obowiązujących przepisów, 
 transport osadów środkiem Wykonawcy spełniającym wymogi przewozu odpadów 

mazistych, (co najmniej 4 samochody, szczelne, stabilne, uniemożliwiające osuwanie                
i przedostawanie się osadów poza pojazd, z przykryciem skrzyni załadowczej - plandeka), 

 systematyczny odbiór i wywóz osadów również w okresie zimowym, 
 zagospodarowanie osadów w miejscu zgodnym z art. 20 Ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013 

r. poz. 21). 
 nie dopuszcza się stosowania osadów z oczyszczalni ŁZK Sp. z o.o. w Łańcucie łącznie           

z osadami innych oczyszczalni na gruntach zaakceptowanych przez Zamawiającego,   
 solidność i niezawodność wykonywanej usługi. 

 
  
       Nomenklatura: 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
90513800-4   - usługi obróbki osadów  
90513600-2   - usługi usuwania osadów 
90513700-3   - usługi transportu osadów 
90513900-5   - usługi likwidacji osadów 
  
2.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
  
3.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
  
4.   Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 50 % 
wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.). 
  
IV. Termin wykonania zamówienia:  2014 rok. 
  



V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków. 
  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: (art.  22 ust.1 
ustawy Prawo zamówień publicznych) 

1)      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania, 

Ocena spełniania przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożony przez wykonawcę 
dokument zezwalający na prowadzenie działalności w zakresie transportu, odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów lub dokument równoważny potwierdzający, że wykonawca posiada zezwolenie w zakresie 
transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 

2)      posiadania wiedzy i doświadczenia, 
Za spełnienie przedmiotowego warunku zamawiający uzna wykazanie, iż wykonawca w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –             
w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej 1 zamówienie obejmujące usługę polegającą na 
załadunku, transporcie i zagospodarowaniu przedmiotu adekwatnego do niniejszego zamówienia w ilości 
min. 4000 Mg/rok. 

3)      dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 

Ocena spełniania przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez wykonawcę 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

4)      sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Ocena spełniania przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez wykonawcę 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
2.      Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców podlegających 

wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Ocena spełniania przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez wykonawcę 
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
3.      Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie 

przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymaganych postanowieniami siwz wg 
reguły: spełnia/nie spełnia. 

4.        W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegać się będą o udzielenie zamówienia:    
1) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich                               

w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy, 
2) oferta wspólna, składana przez dwie lub więcej firm występujących jako partnerzy konsorcjum powinna 

spełniać następujące wymagania: 
a) oświadczenia i dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie dotyczące 

określonych okoliczności w art. 22, odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej – składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy, 

b) oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa i załączniki składa pełnomocnik 
konsorcjum w imieniu całego konsorcjum, 

c) oświadczenia i dokumenty dotyczące spełnienia postawionych przez zamawiającego warunków 
składają ci partnerzy konsorcjum którzy zgodnie z umową konsorcjum za ich spełnienie 
odpowiadają np. doświadczenie w wykonywaniu prac podobnych, dysponowanie osobami 
posiadającymi odpowiednie uprawnienia, wskazanie określonego obrotu, 

d) pełnomocnik występuje w toku postępowania z wszelkimi sprawami do zamawiającego, 
e) Wadium oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie innej niż    

pieniężna musi być wystawione na wszystkich partnerów. 
  
Uwaga: Okoliczności uzasadniające wykluczenie z mocy przepisów (art. 24 prawa zamówień publicznych) 
zachodzące choćby względem jednego współwykonawcy, dyskwalifikuje całą grupę. 
  
 
 
 



VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu  potwierdzenia  
spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
  
Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 
1. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2, wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  

2. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 
ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

3. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 
ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

4. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

5. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub 
KRUS potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 
składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, 

6. zezwolenie na magazynowanie/zbieranie odpadów (z wyszczególnieniem kodu ustabilizowanych 
komunalnych osadów ściekowych) wydane przez właściwy organ (starosta) właściwy ze względu na 
miejsce zbierania odpadów – okres zimy, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie muszą być złożone 
przedmiotowe dokumenty dla tego z Wykonawców, który będzie wykonywał uzależnioną od zezwolenia 
część zamówienia), 

7. zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu, odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach (z wyszczególnieniem kodu ustabilizowanych 
komunalnych osadów ściekowych) wydane przez właściwy organ (wojewoda, starosta) ustalony 
wg miejsca prowadzenia działalności w zakresie wykorzystania odpadów; pozwolenie o którym mowa 
ma zapewnić odbiór przez okres co najmniej 12 miesięcy, liczony od daty podpisania umowy ilości 
uwodnionych osadów w Mg lub suchej masy osadów w Mg, odpowiadającej co najmniej ilości osadów 
ściekowych, na którą składana jest oferta, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie muszą być złożone 
przedmiotowe dokumenty dla tego z Wykonawców, który będzie wykonywał uzależnioną od zezwolenia 
część zamówienia), 

8. program odzysku lub unieszkodliwiania komunalnych osadów ściekowych z uwzględnieniem 
okresu zimowego z dokładnym opisem sposobu zagospodarowania oraz ze wskazaniem miejsca 
stosowania osadu,  

9. wykaz wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania                
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
potwierdzający, że wykonawca wykonał z należytą starannością co najmniej 1 zamówienie obejmujące 
usługę polegającą na załadunku, transporcie i zagospodarowaniu przedmiotu adekwatnego do 
niniejszego zamówienia w ilości min. 4000 Mg/rok. Do wykazu należy dołączyć dokumenty 
potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie - zał. nr 4 do SIWZ. 

10. oświadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy                                
w postępowaniu, potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przygotowane zgodnie z treścią 
wzorcowego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

11. oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia, podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentowania wykonawcy w postępowaniu, przygotowane zgodnie z treścią wzorcowego 
oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 

12. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej                      
z  przedmiotem zamówienia, 

13. wypełniony formularz oferty – zgodny ze wzorem stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ. 



14. listę podmiotów należących do tej samej co wykonawca grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy                              
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.) lub 
informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - wzór zał. nr 7 do SIWZ.   

  
W przypadku rolniczego wykorzystania osadów w związku z wymaganiami Ustawy o odpadach należy 
przedłożyć: 
  

1) akt własności lub inny dokument potwierdzający prawo władania nieruchomością, na której mają 
być stosowane komunalne osady ściekowe (zgodnie z postanowieniami art. 96 ust. 2 ustawy                    
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 21, oraz zapisami art. 3 pkt 44 ustawy 
Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232), 

2) 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, 

3) oświadczenie Wykonawcy, że grunty wymienione w punkcie 1) nie są objęte zakazami w myśl art. 
96 ust. 12 Ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) i spełniają wymagania Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r., w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 
2010, Nr 137, poz. 924), załącznik nr 5 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

  
VI.A. Wykonawca ma dostarczyć także: 

a) Wykaz Podwykonawców wraz z przewidzianym dla nich zakresem, (jeżeli wykonawca przewiduje 
zaangażowanie podwykonawców do wykonania zamówienia), 

Uwaga:  
-         w przypadku gdy wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia konieczne jest 

udokumentowanie przez poszczególnych wykonawców okoliczności potwierdzających brak  podstaw 
do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, 

-         wykonawca nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec, które informacje nie mogą 
zostać udostępniane, gdyż stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów                     
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; brak zastrzeżeń oznaczać będzie, że wszelkie złożone przez 
wykonawcę informację są jawne i mogą być udostępniane. 

b) Dokument – wadium. 

  
VII. Informacje  o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz  
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami. 

1.  Przyjmuje się pisemny sposób porozumiewania Zamawiającego z Wykonawcami oraz  
przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji. 

2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem – nr faksu 017 225 00 08. 
3. W przypadku przekazywania dokumentów oraz informacji faksem każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 
4. Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawców. 
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 
6. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

1) Litwin Joanna – sprawy formalne - tel. 017 225 72 92 
2) Genowefa Babiarz-Mędrala – sprawy merytoryczne - tel. 017 225 72 92 

 
VIII. Wymagania dotyczące wadium. 
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem  terminu 

składania ofert w wysokości:  : 5 000,00  zł (pięć tysięcy złotych). 



2. Wadium może być wnoszone w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej 
kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 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. 

3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto    
bankowe Łańcuckiego Zakładu Komunalnego  Sp. z o.o.  w: Podkarpacki Bank Spółdzielczy  
w Sanoku Oddział w Łańcucie  Nr 70 8642  1142 2014 2405 7637 0001. 

4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kserokopię wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. 
5. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem 

koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia 
wadium przez Wykonawcę. 

6. Za skuteczny  termin wniesienia wadium w formie pieniężnej będzie termin uznania rachunku 
Zamawiającego  przed terminem składania ofert.  

7. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądzu oryginał dokumentu zapakowany     
w oddzielnej kopercie należy włożyć do opakowania z ofertą, zaś kopię tego dokumentu należy wpiąć do 
oferty. Opakowanie z wadium ma być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem „Wadium 
w postępowaniu  pn. „Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych                              
z oczyszczalni ścieków Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.” .  

8. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. Podpis powinien być 
sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony z imienną pieczątką lub czytelny  
(z podaniem imienia i nazwiska). 

9. Z treści gwarancji musi wynikać bezwarunkowe i na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego       
w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w 
okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 

10. Zwrot, żądanie ponownego wniesienia lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Pzp. 
11. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje 

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 
  
IX. Termin związania ofertą. 
  
1.      Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
2.      Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

  
X. Opis sposobu przygotowania ofert.  

1.  Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
3. Treść ofert musi odpowiadać treści SIWZ. 
4. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do 

pisania, komputerze lub ręcznie długopisem czytelnym pismem, nieścieralnym atramentem. 
5. Wykonawca przedłoży ofertę wypełniając druk formularza oferty, oświadczenia o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu, oraz dołączy pozostałe dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu i inne dokumenty wymagane w SIWZ.  

6. Formularz oferty i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę (również te złożone 
na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. 

7. Poprawki lub zmiany w ofercie (także przy użyciu korektora) muszą być parafowane własnoręcznie przez 
osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

8. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo 
określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 

9. Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być poświadczona za zgodność  
z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy – podpisującego ofertę. 

10. Wykonawca, składając ofertę, może zastrzec znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie 
musi być dokonane przez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako „część jawna oferty” i jako 



część zastrzeżona oferty”. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu 
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

11. Ofertę należy umieścić w opakowaniu (kopercie) posiadającej następujące oznaczenie: 

1) adres Zamawiającego podany w ust. 1 SIWZ  
2) nazwę zamówienia: „Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni 

ścieków Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.” - nie otwierać przed dniem 22.11.2013 r.” 
3) adres, na który Zamawiający odeśle Wykonawcy ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.  

12. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, jeżeli powiadomi 
pisemnie Zamawiającego o dokonaniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie musi być oznaczone 
“ZMIANA” lub “WYCOFANIE”. 

 
XI. Miejsce oraz  termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., do dnia 22.11.2013 
r. godz.08:30. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 22.11.2013 r. godz. 09:00. 
3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 

 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 
  
1.      Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu Oferty cenę netto, 

kwotę podatku VAT oraz cenę brutto. Oferta powinna zawierać cenę załadunku, wywozu                              
i  zagospodarowania 1 Mg komunalnych osadów ściekowych, ma być ona podana w PLN i zawierać 
wszystkie koszty związane z realizacją zadania.  

2.      Cena pozostaje niezmienna przez okres realizacji zamówienia 
3.      Zastrzega się możliwość zmniejszenia zakresu zamówienia. 
4.      Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 
  
 
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
  
1.      Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  
  
cena oferty (brutto) 100 % 
  
                        A 

C  =        -------- x 100 pkt. 
                  X 

gdzie: 
  
C – liczba punktów oferty 
A – najniższa cena brutto ze złożonych ofert 
X – cena ocenianej oferty brutto 
  
 
XIV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli 
oferty o: 



1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy 
(firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli 
oferty, a także punktacje przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne, 
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po którego 

upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje,  
o których mowa w ust. XIV pkt 1 ppkt 1), również na stronie internetowej oraz  
na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. 

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od 
dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu 
związania ofertą. 

 
  
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
  
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny 
ofertowej brutto. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed zawarciem umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w: 

1)      pieniądzu, 

2)      poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,              
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3)      gwarancjach bankowych, 

4)      gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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. 

  
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany 
przez Zamawiającego. 
  
XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku  
          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
  
Wykonawcom oraz osobom i podmiotom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, których 
interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej 
określone w Dziale VI wymienionej ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 
2013 r. poz. 907 z p. zm.). 
  
XVII. Istotne dla stron postawienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy                       
w sprawie zamówienia publicznego 
  
Istotne postanowienia, dotyczące warunków umowy zawarte są we „wzorze umowy” stanowiącym załącznik 
nr 6 do niniejszej SIWZ. 
  
 



XVIII. Elementy dokumentacji przetargowej. 
  
1.       Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami (nr 1 do nr 7), ilość stron: 20.  
a)     Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 
b)     Załącznik nr 2 – oświadczenie  
c)     Załącznik nr 3 – oświadczenie  
d)     Załącznik nr 4 – wykaz usług 
e)      Załącznik nr 5 – oświadczenie 
f)      Załącznik nr 6 – projekt umowy 
g)     Załącznik nr 7 – lista podmiotów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  zatwierdził 
  

                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
 
..................................... 
     Pieczęć wykonawcy          
  
 

O F E R T A 
  
  
Wykonawca :  
  ........................................................................................................... 
Nazwa                     
                         ........................................................................................................... 
Adres   
  ........................................................................................................... 
  
 Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 
wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni 
ścieków Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na 
zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę: 

  
cena netto bez podatku VAT .............................................................................................zł/Mg 
  
stawka podatku VAT …............................ 
  
cena brutto z podatkiem VAT ...........................................................................................zł/Mg  
  
(słownie: .....................................................................................................................) 
  

CENA OFERTOWA BRUTTO za wykonanie całości zamówienia wynosi: ..................................zł 

  
1.   Oświadczamy, że:  

-            zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za 
związanych określonymi w niej zasadami postępowania, 

-            cena określona w ofercie zawiera wszystkie koszty i opłaty składające się na przedmiot 
niniejszego zamówienia    

-            uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w  Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia 

-            zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały zawarte w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia i w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, 
zobowiązujemy się do podpisania umowy na określonych w nim zasadach w miejscu i terminie 
określonym przez Zamawiającego. 

  
  
Ofertę niniejszą składam na kolejno ................................................ ponumerowanych stronach.  
  
  
  
 
 
  



Do ofert załączamy: 
 
1. .............................................................. 
2. .............................................................. 
3. ............................................................. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  .......................................... dn. ......................   
  
  
  
  
  
  
        .........................................................   
             podpis osoby upoważnionej 
  
  
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Załącznik nr 2 do SIWZ  
  
 
 

  
……………………………. 
   (pieczęć wykonawcy) 
  
  
  
  

Oświadczenie 
  
  
  
  

Oświadczam, iż spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych dotyczące: 
  

1.      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania 

2.      posiadania wiedzy i doświadczenia 
3.      dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia 
4.      sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
  
  
  
  
  
  
  
  
..................................                                     ....................................... 
 miejscowość i data                        podpis wykonawcy 

  
  
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3 do SIWZ  
 
 
 

  
……………………………. 
   (pieczęć wykonawcy) 

  
  
  
  

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

  
  
  

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na  
 
................................................................................................................................................... 
 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego , oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu                       
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawo zamówień publicznych . 
 
 
 

 
............................................. dnia  ..................................... 

 
 
 

………………………………… 
                podpis wykonawcy 

 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
1 Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, niniejsze 
oświadczenie składa każdy z wykonawców w imieniu swojej firmy. Jeżeli wykonawca  wykazując spełnianie warunków, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, niniejsze oświadczenie też 
składają powyższe podmioty. 



Załącznik nr 4 do SIWZ 
  

 
 
 

Wykaz usług 
 
 

  
  
........................................................................................... 
Pieczęć i podpis wykonawcy 
  
data założenia firmy:.......................................................... 

  

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Wartość zadania 
brutto Termin realizacji Nazwa, adres i telefon 

zamawiającego 
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      

  
Należy wpisać co najmniej 1 zamówienie obejmujące usługę polegającą na załadunku, wywozie                        
i zagospodarowaniu przedmiotu adekwatnego do niniejszego zamówienia w ilości min. 4000 Mg/rok. 
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. 

 

………………………………… 
                podpis wykonawcy 

 

 



 Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
………………………. 
pieczęć firmowa 
 
 
 
 

 
 

Oświadczenie 
 
 

Oświadczam, że grunty, na których mają zostać zastosowane komunalne osady ściekowe nie są 
objęte zakazami w myśl art. 96 ust. 12 Ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) i spełniają 
wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010r., w sprawie komunalnych 
osadów ściekowych (Dz. U. 2010, Nr 137, poz. 924). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
........................., dnia ................................2013 r.            

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

             podpis wykonawcy 
 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Załącznik nr 6 do SIWZ 

 
 UMOWA NR  ……. 

zawarta w dniu………….  pomiędzy Łańcuckim Zakładem Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą                         
w Łańcucie, ul. Traugutta 20, 37-100 Łańcut, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000390125, NIP 815-17-87-723, REGON 180643965, 
wysokość kapitału zakładowego: 21 408 000 zł, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym 
przez : 

1. Andrzej Antosz - Prezes Zarządu 

a,  
 
……………………………………………………………………………. 
 
działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ……  
reprezentowanym przez:  
 
1. ………………………………………………. 
2. ………………………………………………..  
 
zwanym dalej Wykonawcą 
 
 
 

§ 1 
W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego                                        
w dniu……………….2013 r. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pod 
nazwą: „Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków 
Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., Numer sprawy: …………………., zgodnie z Ustawą o 
odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) i Rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2010 Nr 137, poz. 924). 
 

§ 2 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszystkie niezbędne decyzje i zezwolenia właściwego organu 

na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu i gospodarowania odpadami objętymi 
niniejszą umową, zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 
21). 

2. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o wszelkich zmianach w zakresie tych 
decyzji w czasie obowiązywania umowy. 

3. W przypadku utraty przez Wykonawcę wymaganych prawem decyzji do wykonywania działalności 
będącej przedmiotem niniejszej umowy Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy bez 
zachowania okresu wypowiedzenia. 

4. Z chwilą załadunku odpadów objętych umową Wykonawca przyjmuje na siebie całkowitą 
odpowiedzialność prawną i finansową związaną z realizacją przedmiotu umowy, w tym                        
z gospodarczym wykorzystaniem osadów lub ich unieszkodliwianiem w wyznaczonym miejscu 
spełniającym wymogi przepisów ochrony środowiska. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż Wykonawca wywozi komunalne osady 
ściekowe niezgodnie z warunkami zawartymi w posiadanej przez Wykonawcę decyzji na 
prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami oraz zagospodarowuje je                    
w miejscu do tego nie przeznaczonym, Zamawiającemu przysługuje prawo wezwać Wykonawcę 
do zmiany sposobu gospodarowania osadami, a Wykonawca zobowiązany jest do 
gospodarowania osadami zgodnie z posiadanymi decyzjami na prowadzenie działalności                        
w zakresie ich gospodarowania oraz na gruntach do tego przeznaczonych, będących we władaniu 
Wykonawcy w przypadku ich rolniczego wykorzystania. 

6. Zamawiający po stwierdzeniu nieprawidłowości wg § 2 ust. 5 niniejszej umowy wezwie Wykonawcę 
do przemieszczenia odpadów w miejsce do tego przeznaczone z terminem realizacji do 7 dni. 



Wszelkie koszty związane z usunięciem nieprawidłowości ponosić będzie Wykonawca niniejszej 
umowy. 

7. Po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy lub upływie terminu, o którym mowa § 2 ust. 6 
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od realizacji niniejszej umowy z przyczyn, za 
które winę ponosi Wykonawca. 

8. Wykonawca może zlecić wykonanie usług Podwykonawcy w zakresie obejmującym transport                  
i zagospodarowanie odpadów objętych niniejszą umową. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za zgodne z prawem wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy 
również w zakresie posiadanych decyzji i zezwoleń. 

9. W przypadku zastosowania komunalnych osadów ściekowych na grunty Wykonawca zobowiązuje 
się do wykonania badań gruntów, na które osady te mają być zastosowane i wyliczenia dawek 
osadu do zastosowania na własny koszt. 

10. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kserokopie wyników badań gruntów, potwierdzone za 
zgodność z oryginałem.  

11. Zamawiający zobowiązuje się przekazywać Wykonawcy wyniki analiz przekazywanych 
komunalnych osadów ściekowych w zakresie i z częstotliwością określoną w obowiązujących 
przepisach prawnych. 

 
§ 3 

1. Zamawiający będzie przekazywał wyłącznie własne i ustabilizowane osady odpowiadające 
wymogom wykorzystania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 lipca  2010 r. 
w sprawie komunalnych osadów ściekowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług wywozu i zagospodarowania odbieranych 
osadów w sposób ciągły przez cały okres trwania umowy. 

3. Wykonawca będzie wykonywał usługę objętą niniejszą umową zgodnie z potrzebami 
technologicznymi Zamawiającego, po telefonicznym zgłoszeniu mu potrzeby odbioru odpadów 
przez upoważnioną do tego celu osobą. 

4. Wykonawca zobowiązany jest dokonać odbioru odpadów będącym przedmiotem niniejszej umowy 
najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia Zamawiającego skierowanego do Wykonawcy. 
nie rzadziej jak raz na miesiąc partii ok. 450 Mg. Wywóz powinien trwać nie dłużej niż 3 dni. 

5. Wywóz odbieranych przez Wykonawcę osadów z terenu oczyszczalni ścieków odbywał się będzie 
w dni robocze od poniedziałku do piątku. 

6. Sprzęt użyty przez Wykonawcę podczas wykonywania usługi musi być: 
a) szczelny (nie powodować wycieków), 
b) stabilny (uniemożliwiający osuwanie odpadów i przedostawanie poza naczepę), 
c) mieć ładowność i wytrzymałość przystosowaną do wywozu odpadów objętych umową                       

i pozwalającą na ich odbiór z oczyszczalni ścieków w wymaganym terminie realizacji. 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli wielkości załadunku. 
8. W przypadku wystąpienia opóźnienia w wywiązaniu się przez Wykonawcę z niniejszej umowy 

Zamawiający ma prawo wprost na podstawie niniejszej umowy zlecić odbiór, transport                       
i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów innemu podmiotowi. 

9. Zlecenie, o którym w § 3 ust. 8 niniejszej umowy może nastąpić po uprzednim wezwaniu 
Wykonawcy do wykonania usługi przesłanym pocztą elektroniczną lub za pomocą faksu. 
Niewykonanie usługi w ciągu 7 dni roboczych od dnia wezwania upoważniać będzie 
Zamawiającego do zlecenia odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów innemu podmiotowi      
i obciążenia kosztami tej usługi Wykonawcy niniejszej umowy. 

 
§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić prace będące przedmiotem niniejszej umowy w sposób 
umożliwiający normalne funkcjonowanie obiektu. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania dróg w należytym porządku począwszy od terenu 
oczyszczalni aż do miejsca zagospodarowania odpadów przez cały okres wykonywania usługi oraz 
po zakończeniu wykonywanych przez siebie prac. 

3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność prawną i odszkodowawczą z tytułu wykonywania 
usługi w zakresie podanym jak wyżej. 

4. Koszty roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu niedotrzymania warunków umowy względem osób 
trzecich z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, pokrywa Wykonawca. 

 
 
 



§ 5 
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie w wysokości: ……………………….. zł za 1 Mg komunalnego osadu ściekowego              
+ podatek VAT. 

2. Urzędowa zmiana stawki podatku VAT, nie będzie wymagała formy aneksu do niniejszej umowy. 
3. Szacunkowa ilość komunalnych osadów ściekowych wynosi 5000 Mg/rok. Powyższa ilość             

w trakcie trwania umowy może ulegać nieznacznej zmianie i nie stanowi to podstawy do zmiany 
umowy. 

4. Podstawą zapłaty wynagrodzenia jest potwierdzona przez Zamawiającego i Wykonawcę Karta 
Przekazania Odpadów. 

5. Wynagrodzenie przysługuje za rzeczywistą ilość odebranego osadu. 
6. Wynagrodzenie to nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy. 
7. W przypadku niewłaściwego wykonania usługi na każdym jej etapie Zamawiający zastrzega sobie 

prawo odmowy wypłacenia Wykonawcy przysługującego mu wynagrodzenia. 
 

§ 6 
1. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego za 

wykonaną usługę będącą przedmiotem niniejszej umowy. 
2. Należność płatna będzie za okres miesięczny po wystawieniu faktury przez Wykonawcę w terminie 

14 dni po jej otrzymaniu, na konto Wykonawcy Nr ....................................................................... 
3. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy wymagane jest pisemne 

powiadomienie o tym fakcie Zamawiającego. Powyższa zmiana nie pociąga za sobą konieczności 
zmian warunków umowy. 

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za regulowanie płatności za pracę 
wykonaną przez Podwykonawcę. 

5. Zwłoka w płatności rachunku przez Zamawiającego powoduje doliczenie ustawowych odsetek. 
 

§ 7 
1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działanie Podwykonawców lub brak działań jak 

za własne. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do terminowej realizacji faktur Podwykonawcom za wykonaną przez 

nich część prac będących przedmiotem niniejszej umowy i zapłaconych przez Zamawiającego. 
 

§ 8 
Koordynatorem realizacji warunków umowy ze strony Wykonawcy będzie 
.................................................................., nr tel................................., a ze strony 
Zamawiającego:………………………………………………… nr tel. ……………………………. 
 

 
§ 9 

1. Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w kwocie ……………………………….. zł, słownie: 
……………………………………………………………………… zł, w formie ……………………….. 

2. Zwrot wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie z art. 151 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 10 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za nie przystąpienie do realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 10% z ogólnej kwoty 

przeznaczonej na realizację zadania objętego umową 
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15%                   

z ogólnej kwoty przeznaczonej na realizację zadania objętego umową 
c) za każdy przypadek innego miejsca zagospodarowania (odzysku lub unieszkodliwiania) 

odpadów niż to wykazane w posiadanej przez Wykonawcę decyzji w wysokości 15% od 
ogólnej kwoty przeznaczonej na realizację zadania objętego umową. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w terminie 7 dni od doręczenia przez 
Zamawiającego not obciążeniowych. 



3. W przypadku zagospodarowaniu odpadów przez Wykonawcę w sposób inny niż to wykazują karty 
przekazania odpadu Zamawiający będzie domagał się od Wykonawcy umowy zwrotu kar 
nałożonych na Zamawiającego przez Organy Kontrolne nawet po terminie ważności umowy. 

 
§ 11 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia………………. do dnia 
…………………… 
 

§ 12 
1. Przed terminem wygaśnięcia umowy może być ona rozwiązana przez Zamawiającego                            

z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.  
2. Do wypowiedzenia umowy wymagana jest forma pisemna.  
3. Umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 3-krotnego 

niewłaściwego wykonania prac przez Wykonawcę, potwierdzonych pisemnym protokołem 
podpisanym przez Zamawiającego. 

 
§ 13 

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.  

 
 

§ 14 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 15 
W sprawach spornych właściwym organem do rozstrzygnięcia spraw będzie Sąd Rejonowy Sąd 
Gospodarczy w Rzeszowie. 

§ 16 
Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 17 

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
 



 Załącznik nr 7 do SIWZ 

 
 

Oświadczenie 
 

 
z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  
z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze 
zm.) składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: .......................... 
 
Ja niżej podpisany (imię i nazwisko) ........................................................................................... 
 
reprezentując Wykonawcę (nazwa Wykonawcy).......................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
oświadczam, że: 
 
1) Wykonawca należy do grupy kapitałowej (*) 
 
2) Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (*) 
 
(*) – niepotrzebne skreślić 
 
W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą listę 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, ze zm.). 
 
Lista podmiotów należąca do tej samej grupy kapitałowej (tabelę należy wypełnić, jeżeli wykonawca w 
oświadczeniu wskaże, że należy do grupy kapitałowej). 
 

L.p. Nazwa podmiotu Adres 
   

   

   

 
 
 
 
 

   ................................              ……………......................................................................................... 
     (miejscowość)   (data)                                  (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela (-i) Wykonawcy) 
 

 


