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SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
„Wodociągi Płockie” Spółka z o.o. 09-402 Płock ul. A. Gradowskiego 11 zwana dalej Zamawiającym 
zaprasza do złożenia ofert w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór i przetwarzanie 
komunalnych  osadów  ściekowych  o kodzie 19 08 05   z  oczyszczalni  ścieków  w  Maszewie, który 
polegać ma na transporcie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Maszewie do miejsca 
odzysku lub unieszkodliwiania wraz z przeprowadzeniem zadeklarowanej operacji przetwarzania 
osadu. 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Wewnętrznym   udzielania zamówień  na 
roboty  budowlane  inwestycyjne i remontowe, dostawy, usługi,  przyjętym  Uchwałą  Zarządu  nr  
18/1453/Z/2012  z dnia 01.03.2012r.  oraz Aneksem  nr 1 do Regulaminu Wewnętrznego  
wprowadzonym Uchwalą Zarządu Spółki nr 12/1559/2013. z dnia 24.01.2013r,  dostępnym na stronie 
www.wodociagi.pl 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Celem opracowania  prawidłowej dokumentacji przetargowej, Wykonawca zobowiązany jest 
zapoznać  się  z  warunkami  technicznymi  i  przestrzennymi oraz  dokonać   wizji lokalnej na  
terenie  oczyszczalni  ścieków  w  Maszewie koło Płocka,  na potwierdzenie  czego załącza do oferty  
stosowny protokół. 
 
 
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Zamawiający  nie  dopuszcza  składania ofert wariantowych i częściowych. 
 

Przedmiotem zamówienia jest: 
 
Odbiór i przetwarzanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z oczyszczalni ścieków 
w Maszewie, który polegać ma na transporcie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w 
Maszewie do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania wraz z przeprowadzeniem zadeklarowanej 
operacji przetwarzania osadu.  
 

    Ilość osadu do odbioru w ciągu roku, w ramach umowy:  15 000 Mg, z zastrzeżeniem, że ilość tę 
Zamawiający ma prawo zmniejszyć (Wykonawca nie będzie z tego tytułu zgłaszać wobec 
Zamawiającego  jakichkolwiek roszczeń).  

   
 Ilość osadu odwodnionego wyprodukowanego w ciągu doby zawiera się w przedziale 20-45 

Mg/dobę.  
      

Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru komunalnych  osadów ściekowych, przez co rozumie się 
załadunek na własne samochodowe środki transportowe, przewóz do miejsc przetwarzania  i 
poddanie odzyskowi bądź unieszkodliwieniu z zachowaniem wymogów określonych przepisami:  

 Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz.21 z późniejszymi 
zmianami),  

 Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2001, Nr 62, poz. 627 z 
późniejszymi zmianami),  

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 08.12.2010r. w sprawie wzorów dokumentów 
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010r. Nr 249, poz. 1673) oraz innych 
powiązanych aktów wykonawczych. 
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11..  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował wdrożoną i sprawdzoną kompletną 
technologią przetwarzania osadów ściekowych, pozwalającą na docelowe, ostateczne i 
kompletne zagospodarowanie wszystkich produktów i odpadów powstałych w trakcie 
przetwarzania osadów ściekowych. Wykonawca w ramach oferty załączy wszystkie dokumenty 
potrzebne do udokumentowanie tego stanu rzeczy.  
 

22..  Nie dopuszcza się: 
2.1. odzysku poprzez stosowanie komunalnych osadów ściekowych zgodnie z art.96 ustawy z dnia 

14.12.2012 r. o odpadach. 
2.2. metod przetwarzania, w wyniku których powstają odpady lub produkty (nawozy, środki 

poprawiające właściwości gleby), dla których zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie procesu odzysku R10 należy zastosować  
wymagania dla komunalnych osadów ściekowych określone w ustawie o odpadach oraz w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych.  
 

33..  W przypadku przetwarzania osadów w środki poprawiające właściwości gleby dopuszcza się 
jedynie następujące metody: 

a. metodę, w wyniku której wytwarzane są  nawozy wprowadzone do obrotu w sposób zgodny 
z zapisami ustawy o nawozach i nawożeniu 

b. metodę, w wyniku której wytwarzany jest  środek wspomagający uprawę roślin, 
wprowadzany  do obrotu w sposób zgodny z zapisami ustawy o nawozach i nawożeniu 

c. metodę, w wyniku której wytwarzany jest odpad, który nie jest produktem spełniającym 
kryteria ustawy o nawozach i nawożeniu, a który będzie zagospodarowany przy pomocy 
odzysku R10, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań wynikających z przepisów 
dotyczących odpadów. Dopuszcza się metody, w wyniku których powstają tylko 
następujące odpady: 19 05 03 - kompost pozaklasowy,  oraz fermentat 19 06 04.  powstały 
w wyniku suchej fermentacji. 

 
44..  Zamawiający wymaga by z  przedstawionej decyzji (lub kilku decyzji) jasno wynikało, że: 

* metody odzysku, w stosunku do których są wydane decyzje dopuszczają wykorzystanie 

osadów ściekowych (19 08 05) 

*  do odzysku stosuje się proces suchej fermentacji lub kompostowania 

* powstaje odpad 19 06 04 w przypadku suchej fermentacji lub 19 05 03 w przypadku  

kompostowania 

* Wykonawca posiada decyzje na ostateczne zagospodarowanie tych odpadów. 

Z powyższych powodów nie dopuszcza się między innymi odzysku w postaci mokrej 

fermentacji   

 

55..  Powyższe nie ogranicza możliwości składania ofert, dotyczących innych metod przetwarzania 
osadów ściekowych, których zastosowanie przenosi odpowiedzialność za gospodarowanie 
osadami na odbiorcę. Jednak Wykonawca musi przedstawić decyzję na ostateczne 
zagospodarowanie wszystkich produktów i odpadów. 

 

66..  Osady wytworzone w Oczyszczalni Ścieków w Maszewie poddawane są badaniom z 
częstotliwością i w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie 
komunalnych osadów ściekowych – raz na dwa miesiące. 

  

77..  Ze względu na specyfikę  przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości 
powierzenia podwykonawcom innych prac, niż  związanych z transportem osadów.  
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88..   Właściwości odwodnionego  komunalnego osadu ściekowego (badania za I półrocze 2014) 

           a) konsystencja: ziemista 
           b) zawartość suchej masy – na poziomie 20 % - 25% 
 Poniżej przedstawione zostały wyniki badań  odwodnionego osadu wykonanych w I półroczu 2014 r.    
 W okresie trwania umowy, parametry osadu mogą ulegać zmianom i zawsze będą udostępniane 

Wykonawcy. 
 
 

 
Skład i właściwości komunalnych osadów 

ściekowych 
 

Wartość oznaczenia  
[wraz z niepewnością 

pomiarową] 

Odczyn pH 
 

8,23 
 

Zawartość suchej masy [%] 
 

20,7 
 

Strata przy prażeniu suchej masy  
(Zawartość substancji organicznych)  [% s.m.] 
 

 
61 

 

Pozostałość po prażeniu suchej masy osadu 
(substancje mineralne) [% s.m.] 

39 

Azot amonowy  [% s.m.] 0,67 

Azot ogólny   [% s.m.] 4,6 

Fosfor ogólny [% s.m.] 
 

3,05 
 

Wapń [% s.m.] 
 

4,56 
 

Magnez [% s.m.] 
 

0,14 
 

Ołów [mg/kg s.m.] 
 

22,1 
 

Kadm [mg/kg s.m.] 
 

0,98 
 

Chrom [mg/kg s.m.] 
 

69,33 
 

Miedź [mg/kg s.m.] 
 

172,33 
 

Nikiel [mg/kg s.m.] 
 

24,83 
 

Rtęć [mg/kg s.m.] 
 

0,68 
 

Cynk [mg/kg s.m.] 
 

3187,33 
 

Liczba żywych jaj pasożytów: Ascarsis sp. NQ 
                                                 Toxocara sp. NQ 
                                                 Trichuris sp. NQ 

65 
16 
49 

Obecność bakterii z rodzaju Salmonella   wyizolowano 
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2.   Warunki odbioru osadu z oczyszczalni ścieków w Maszewie 
 

1) Osad musi być odebrany z terenu oczyszczalni ścieków w Maszewie najpóźniej w  ciągu 48 
godzin od momentu zgłoszenia potrzeby wywozu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.  

       Wywóz może nastąpić tylko po zgłoszeniu przez Zamawiającego potrzeby wywozu. 
 

2) Wirówka pracuje przez 24 godziny na dobę i należy zapewnić odbiór osadu w sposób 
zapewniający nieprzerwaną pracę urządzenia. Podstawianie środków transportu powinno 
odbywać się w sposób ciągły  i nie wymuszający    powstawania przerw w pracy wirówki. 
 

3) Dopuszcza się zarówno podstawianie środków transportu i wywóz osadu na bieżąco, jak też 
wywóz zgromadzonej na terenie oczyszczalni przez jej obsługę partii przewozowej osadu, 
według roboczych uzgodnień z Kierownikiem Wydziału Oczyszczalni, przy zapewnieniu przez 
Wykonawcę usługi załadunku osadu na środki transportu.  

 
4) Odbiór i transport komunalnych osadów ściekowych będzie się odbywał sprzętem  

dostosowanym  do tego rodzaju  ładunków. Wywóz osadu winien odbywać się szczelnymi 
środkami transportu, z możliwością przykrycia plandeką.  

 
5) W okresie zimowym należy  przeciwdziałać przymarzaniu osadu do skrzyni załadowczej.  

 
6) Wykonawca przed złożeniem oferty musi zapoznać się z warunkami technicznymi i 

przestrzennymi odbioru osadu z wirówki, dokonać wizji lokalnej na terenie oczyszczalni 
ścieków w Maszewie, która musi być potwierdzona odpowiednim protokołem spisanym z 
Kierownikiem Wydziału Oczyszczalni Ścieków. 
 

7) Przy podpisaniu umowy  Wykonawca dołączy wykaz środków transportu, którymi będą 
wywożone osady ściekowe z terenu oczyszczalni ścieków oraz kopie dowodów 
rejestracyjnych zawierających masę ciągnika i naczepy. W przypadku zmiany środków 
transportu w trakcie trwania umowy, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie nadzór 
oczyszczalni ścieków i dostarczyć w/w dokumenty rejestrowe.   

 

8) Zamawiający zobowiązuje się dostarczać Wykonawcy wyniki badań komunalnych osadów 
ściekowych z częstotliwością raz na dwa miesiące, czyli sześć razy w ciągu roku.  
 

9) Ważenie odbieranych osadów ściekowych pozostaje po stronie Wykonawcy. Obecnie nie 
zakłada się ważenia każdej odbieranej partii osadów. Jednak pierwsze wywożone partie 
osadu  (samochody załadowane osadem do ustalonej pojemności) zostaną zważone na koszt 
Wykonawcy na wadze wskazanej przez Zamawiającego i będą podstawą do późniejszych 
rozliczeń. Ilość odbieranych osadów będzie ustalana jako iloczyn liczby kursów i masy 
wywiezionych osadów określonym środkiem transportu. W przypadku  zmiany  środka 
transportu Zamawiający każdorazowo  kieruje samochód załadowany osadem do zważenia, a 
w przypadku  pojawienia się wątpliwości co do ilości wywożonych osadów, Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość skierowania samochodów załadowanych osadem do ważenia na 
koszt Wykonawcy –  jednak nie częściej niż 3 razy w miesiącu. Każdorazowe ważenie osadu 
musi być potwierdzone dowodem ważenia dostarczonym niezwłocznie Kierownikowi 
Wydziału Oczyszczalni Ścieków w Maszewie. 
Zamawiający wskazuje dwie lokalizacje wag w pobliżu  oczyszczalni ścieków w Maszewie koło 
Płocka. Jest to: 
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 Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o., 

 P.W. KRON Janusz Lewandowski Płock ul. Jaskółcza 5 (po prawej stronie drogi nr 60 – 
wyjazd z Płocka w kierunku Warszawy). 

W przypadku wyboru przez Wykonawcę innego miejsca ważenia lub  w przypadku  
posiadania  własnej wagi, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty legalizacji 
wagi oraz  potwierdzenie   dokonania  zważenia ładunku. 
Zamawiający jest w trakcie przygotowania inwestycji polegającej na budowie własnej wagi 
samochodowej na terenie oczyszczalni w Maszewie. Jeżeli instalacja ta zostanie zrealizowana 
w trakcie trwania umowy, każdy samochód Wykonawcy będzie ważony na tej wadze.  
 

7) Potwierdzanie odbioru osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Maszewie  na kartach 
przekazania odpadów wystawianych po zakończeniu każdego miesiąca przez Zamawiającego. 
W karcie przekazania zostanie ujęta ilość osadów ściekowych wywiezionych w ciągu całego 
miesiąca.  

 
3. W cenie ofertowej należy uwzględnić: 
 

 Podstawianie kołowych środków transportu i wywóz osadu do miejsca przetwarzania: odzysku 
lub unieszkodliwiania. 

 Używanie podczas świadczonych usług sprzętu i środków transportu o następujących wymogach: 
 - szczelny (nie powodujący wycieków), z możliwością przykrycia plandeką.  
- posiadający ładowność i wytrzymałość przystosowaną do wywozu osadów i pozwalający na ich 
odbiór z oczyszczalni w wymaganym przez Zamawiającego terminie. 

 W przypadku odbioru osadów z placu magazynowego na terenie oczyszczalni – zapewnienie 
załadunku osadu na środki transportu.  

 Ważenie wywożonego osadu na własny koszt.  

 Zabezpieczenie zimą osadu przed przymarznięciem. 

 Przeprowadzenie operacji przetwarzania osadu: odzysku lub unieszkodliwiania poprzez 
oferowaną metodę. 

 
4.  Pozostałe warunki: 

 
1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,  a  

Zamawiający w żadnym  przypadku  nie  będzie  ponosił  zobowiązań ani  odpowiedzialności  
z  tym  związanych. 

 
2. Oferta powinna zawierać całość zamówienia. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi 

warunkami, które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy bez konieczności 
ponoszenia przez Zamawiającego  jakichkolwiek  dodatkowych kosztów. 

 
3. Ewentualne  szkody  powstałe  w  czasie  realizacji  przedmiotu  umowy  z  przyczyn  leżących  

po stronie Wykonawcy będą usuwane na jego koszt.   
 

4. Z chwilą wywiezienia osadu poza bramę oczyszczalni wszelką odpowiedzialność za osad 
przejmuje Wykonawca.  
 

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

 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania wizji terenowej instalacji do przetwarzania 

osadów  
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II. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY 
 
1. Opis sposobu przygotowania oferty 
a/  Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia oferty na formularzu oferty i podpisania jej przez 
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.  
b/  Wymagane  dokumenty  należy złożyć  w formie oryginałów  lub  kserokopii. 
W przypadku, gdy Wykonawca dołączy jako załączniki do oferty kopie dokumentów, kopie te muszą 
być poświadczone  „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń 
woli w imieniu Wykonawcy.  
c/ W przypadku złożenia  kopii dokumentu  w formie nieczytelnej  lub  budzącej  wątpliwości  co do 
jej  prawdziwości,  Zamawiający  wezwie  Wykonawcę do przedstawienia w  wyznaczonym  terminie   
oryginału  dokumentu  lub  jego  notarialnie poświadczonej  kopii. 
d/ W przypadku, gdy jakikolwiek załącznik nie dotyczy Wykonawcy, załącznik ten należy złożyć w 
dokumentach ofertowych z adnotacją „nie dotyczy” i opatrzyć go podpisem osób  uprawnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 
e/ Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami, powinny być 
wypełnione przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji, bez dokonywania w 
nich zmian przez Wykonawcę. 
f/ Wykonawca złoży tylko  jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej 
propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.    
g/ Zamawiający  nie dopuszcza   składania  ofert  częściowych i ofert  wariantowych. 
i/  Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania.  
j/ Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników były 
ponumerowane, ułożone w kolejności przedstawionej w ofercie. Wymagane jest, aby wszystkie 
strony oferty i załączników były podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy 
lub też należycie ustanowionego pełnomocnika Wykonawcy. Wszystkie miejsca, w których 
Wykonawca naniósł zmiany muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania 
Wykonawcy. Pełnomocnictwo     do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika 
ono z dokumentów załączonych do niej. Pełnomocnictwo  należy  złożyć  w  formie  oryginału  lub   
kopii  poświadczonej   za zgodność  z  oryginałem przez  notariusza.  
k/ Pożądane jest, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta. 
l/ Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  Płock ul. Gradowskiego 11  w nieprzejrzystej, 
zamkniętej kopercie/ opakowaniu,  która  powinna  być   opatrzona  nazwą, dokładnym  adresem 
Wykonawcy  oraz  oznaczona  w sposób  następujący: „Przetarg nieograniczony -  Osady ściekowe”  
Nie otwierać przed terminem otwarcia – 24.11. 2014r. godz. 11.00” Koperta/opakowanie   powinna  
być  zapieczętowana  w  sposób  gwarantujący  zachowanie  poufności  jej treści  oraz  
zabezpieczającej  jej  nienaruszalność  do  terminu  otwarcia. 
ł/ W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty/ opakowania Zamawiający 
nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. 
m/ Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że 
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert, przed 
upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert musi 
być oznaczone jak w ppkt. l  oraz dodatkowo opisane „zmiana” lub „wycofane”.  
n/  Nie ujawnia się   informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa   w rozumieniu  przepisów  
o  zwalczaniu     nieuczciwej   konkurencji   art. 11  ust.4   ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji z 16.04.1993r. (Dz.U. z 2003r., nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeżeli  Wykonawca, nie 
później  niż  w  terminie  składania  ofert, zastrzegł, że  nie mogą  one  być  udostępnione.  
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2. Opis warunków  udziału  w postępowaniu  oraz opis sposobu  dokonywania   oceny  spełnienia 
tych warunków.  

2.1.  O zamówienie  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają  obowiązek  posiadania takich uprawnień; 

 
Spełnieniem  tego warunku  będzie posiadanie i przedstawienie  odpowiednich  zezwoleń i  
dokumentów, zgodnie   z zadeklarowaną w ofercie   metodą  przetwarzania  osadu: 
 

o Decyzję/zezwolenie na transport komunalnych osadów ściekowych (19 08 05) od miejsca ich 
wytworzenia do miejsca przetwarzania. W przypadku  powierzenia  podwykonawcom  prac  
związanych  z  transportem  komunalnych  osadów  ściekowych,  Oferent  załączy również  
kopie  ich  aktualnych zezwoleń  do  wykonywania  ww.  usług. 
 

o Decyzję właściwego organu na wszystkie procesy przetwarzające osad ściekowy i powstające 
z niego odpady i produkty, aż do końcowego, ostatecznego zagospodarowania wszystkich 
powstałych odpadów i produktów. W przypadku, gdy końcowym efektem przetworzenia są 
odpady 19 06 04 lub 19 05 03, należy dołączyć  decyzję na odzysk R10.  
 

Decyzje muszą być zgodne z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.  
 

o Jeśli w wyniku procesu przetwarzania komunalnych osadów ściekowych powstaje produkt  
(nawóz, środek wspomagający uprawę roślin)  w myśl ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o 
nawozach i nawożeniu (Dz.U. Nr 147, poz. 1033 z późniejszymi zmianami), należy dołączyć 
dodatkowo Decyzję Ministra Rolnictwa zezwalającą na wprowadzenie  produktu  do obrotu.  
 

o Jeżeli w wyniku procesu przetwarzania powstają produkty, które nie będą wprowadzone do 
gleby, należy dostarczyć dodatkowo dokumenty na podstawie których zostały one 
wprowadzone do obrotu. 

 
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  dysponują  potencjałem  technicznym  i 
osobami  zdolnymi  do wykonania  zamówienia  lub przedstawią  pisemne zobowiązanie   innych 
podmiotów  do udostępnienia  potencjału  technicznego  i osób zdolnych  do wykonania  
zamówienia: 
 
Spełnieniem  warunku  będzie: 
 

o   wykazanie  się  przez  Wykonawcę, że w okresie  ostatnich  trzech  lat przed upływem  
terminu  składania ofert, a jeżeli  okres prowadzenia  działalności  jest  krótszy – w tym 
okresie,  wykonuje lub wykonał przez okres 1 roku   co najmniej  1 usługę   polegającą  na 
transporcie osadów ściekowych do miejsca odzysku lub unieszkodliwienia wraz z 
przeprowadzeniem operacji przetwarzania osadu   w ilości  co najmniej 7 000 Mg wraz z 
załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługa została wykonana należycie. 
(Załącznik nr 3 do oferty) 
 

o Przedstawienie opisu sposobu zagospodarowania wszystkich produktów i odpadów 
powstałych z przetworzenia osadów ściekowych jakie Wykonawca przetworzył zgodnie z 
Wykazem usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków wiedzy i 
doświadczenia zawartych w załącznik nr 3 do oferty. 
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o Dokument potwierdzający zagospodarowanie odpadów lub wprowadzenie do obrotu 
produktów, które powstały w wyniku zrealizowanej usługi wykazanej w załączniku nr 3 do 
Oferty. (np. faktura ze sprzedaży, oświadczenie odbiorcy itp.) 
 

o Przedstawienie opisu procesu zawierający opis wszystkich procesów jednostkowych wraz z: 

  charakterystycznymi parametrami,  

 bilansem masy wszystkich produktów i odpadów powstałych w zastosowanym 
procesie przekształcenia co najmniej 7 000 t osadów ściekowych  

 opisem sposobu zagospodarowania produktów i odpadów powstałych w wyniku 
przetwarzania 

 
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
Spełnieniem  warunku  będzie  wykazanie  się przez Wykonawcę, że: 
 

o  posiada  środki finansowe  lub zdolność  kredytową w wysokości   co najmniej  100 000 zł, 
 

o Posiada opłaconą polisę, w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  
związanej z przedmiotem zamówienia,  na wartość nie mniejszą niż 100 000 zł. 

 
 
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu  na podstawie  § 8 ust. 7 i 8 Regulaminu 
Wewnętrznego. 
 

 
Powyższe  listy zawarte w punktach a) i b) są minimalnym zestawem dokumentów jakie Wykonawca 
jest zobowiązany dostarczyć, aby wykazać, że dysponuje wdrożoną i sprawdzoną kompletną 
technologią przetwarzania osadów ściekowych, pozwalającą na docelowe, ostateczne i kompletne 
zagospodarowanie wszystkich produktów i odpadów powstałych w trakcie przetwarzania. Dbałość o 
interes społeczny i ochronę środowiska nie może wzbudzać wątpliwości. Jeżeli powyższa lista nie jest 
wystarczająca, Wykonawca uzupełni ofertę o dokumenty, które wg niego pozwolą należycie ocenić 
Zamawiającemu metodę przetwarzania pod względem technologicznym, prawnym i organizacyjnym, 
zgodnie z wymaganiami niniejszego OPZ. 

 
2.2. Do oferty (zał. nr 1 - dwie strony) należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty 
potwierdzające ważność oferty (potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu):  

a) oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w trybie  § 8 ust. 2 Regulaminu 
Wewnętrznego -   załącznik nr 2; 

b)  odpowiednie dokumenty  i  zezwolenia właściwe  dla Wykonawcy ubiegającego  się  o  udzielenie 
zamówienia,  odpowiednio do wskazanej w ofercie  metody przetwarzania  osadu  zgodnie z 
wymogami  pkt  2. ppkt 2.1. a) SIWZ;   

c)  odpowiednie dokumenty zgodnie z wymogami  pkt  2. ppkt 2.1. b) SIWZ, a w tym wykaz 
wykonywanych lub wykonanych  usług  w zakresie  niezbędnym  do  wykazania   spełnienia 
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności  jest  krótszy - w tym okresie, z podaniem 
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz  załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, że usługa/i  zostały  wykonane   lub  są   wykonywane należycie – załącznik nr 
3; 
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d) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, a w przypadku spółki cywilnej dodatkowo – umowa spółki; 

e)  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega  z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości  wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert;  

f)  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia  że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

g/   aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w § 8  ust. 7 pkt 4-8 
Regulaminu   Wewnętrznego, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert; 

h/  aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w § 8 ust. 7  pkt 9 
Regulaminu  Wewnętrznego wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert; 

i)  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.  

j)   informacja banku  lub  spółdzielczej kasy  oszczędnościowo- kredytowej, w których Wykonawca  
posiada rachunek potwierdzający  wysokość  posiadanych  środków  finansowych  lub  zdolność  
kredytową  Wykonawcy, wystawiona  nie wcześniej  niż 3 miesiące   przed upływem terminu 
składania ofert. 

 k)  wykaz  niezbędnych do wykonania  zamówienia  narzędzi i urządzeń, którymi  dysponuje lub 
będzie dysponował Wykonawca  - załącznik  nr 4;  
W  przypadku, gdy Wykonawca wskaże  w wykazie narzędzia, urządzenia,  którymi będzie 
dysponował musi  załączyć  do wykazu  pisemne  zobowiązanie  innych podmiotów do ich 
udostępnienia. 

l)  dowód  wpłacenia  wadium (kopia polecenia przelewu)/oryginał  dokumentu    gwarancyjnego 
lub  poręczenia); 

m)   formularz cenowy  z wartością  usługi  stanowiącą cenę zamówienia – załącznik nr 5; 
n)    informacja  dotycząca  podwykonawców wg załącznika   nr 6;  
o)    oświadczenie o kapitale zakładowym (dot. Spółek  z o.o.)  wg załącznika  nr 7;   
p)   wypełnione zastrzeżenie o tajności danych z oferty – wg załącznika nr 8; 
r)    protokół  z  wizji lokalnej -  załącznik nr 9; 
s)    zaparafowany  projekt umowy jako znak akceptacji jej treści. 
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub pełnomocnictw 
do uzupełnienia lub wyjaśnienia tych dokumentów w określonym terminie,  chyba  że  mimo  ich  złożenia   
oferta Wykonawcy  podlega odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby   unieważnienie  postępowania.  Nie uzupełnienie  
lub nie wyjaśnienie wskazanych w wezwaniu oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw w 
określonym terminie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 
 
3. Wadium 
1.  Każdy Wykonawca zobowiązany jest  zabezpieczyć swą ofertę wadium  w wysokości:  20 000,00 

zł.    (słownie:  dwadzieścia  tysięcy złotych). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 
24.11.2014r.    godz. 10:45   Wadium musi obejmować okres związania z ofertą. 
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2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 
a) pieniądzu,   
b) poręczeniach bankowych, 
c) gwarancjach  bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych. 
 
W przypadku  składania   przez  Wykonawcę  wadium w formie  gwarancji, powinna ona  być  
sporządzona  zgodnie z obowiązującym  prawem  i  winna  zawierać  następujące elementy: 
- nazwę  dającego  zlecenie  (Wykonawcy), beneficjenta  gwarancji (Zamawiającego),  gwaranta 
(banku  lub  instytucji  ubezpieczeniowej  udzielających  gwarancji)  oraz  wskazanie  ich  siedzib, 

  - określenie  wierzytelności,  która  ma być  zabezpieczona  gwarancją, 
- kwotę  gwarancji, 
- termin  ważności gwarancji. 
 
Złożona gwarancja lub poręczenie  musi  zawierać  zobowiązanie  
do: „bezwarunkowego zapłacenia  kwoty gwarancji  na pierwsze pisemne żądanie  
Zamawiającego  zawierające oświadczenie, iż  Wykonawca, którego  ofertę wybrano: 
 
1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
2) nie wniósł wymaganego   zabezpieczenia  należytego wykonania  umowy, 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po 

 stronie    Wykonawcy.” 
 
 Ww.  postanowienia dot. wymogów form  gwarancji  stosuje się odpowiednio do poręczeń, 

określonych powyżej w  Rozdz. II pkt 3 ppkt 2  b) 
 
3. Wadium wnoszone w  pieniądzu   należy  wpłacić  przelewem   na rachunek Zamawiającego z 

dopiskiem: „wadium -  przetarg nieograniczony –osady ściekowe”   ”  na rachunek w ING Bank 
Śląski S.A. 64 1050 1139 1000 0023 5794 8088. O uznaniu  przez  Zamawiającego,  że  wadium  w  
pieniądzu wpłacono  w wymaganym  terminie,  decyduje  data wpływu  środków  na   rachunek  
Zamawiającego.  
Zamawiający będzie uważał za skuteczne wniesienie wadium w tej formie 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. 
 
4. Wysokość zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  
Wykonawca  zobowiązany  jest    do  wniesienia  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy   na  
sumę  stanowiącą  2 %  ceny  całkowitej  (z podatkiem VAT)  podanej  w  ofercie. 
Zabezpieczenie  musi zostać wniesione przed  zawarciem umowy. 
 
5. Formy  złożenia  zabezpieczenia  należytego  wykonania umowy 
a/  zabezpieczenie  może  być  wnoszone  według  wyboru  Wykonawcy  w  jednej  lub  kilku  
formach: 
- pieniądzu – przelewem  na rachunek  Zamawiającego, ING Bank Śląski S.A. 64 1050 1139 1000 0023 
5794 8088 , 
- poręczeniach  bankowych, 
- gwarancjach bankowych, 
- gwarancjach ubezpieczeniowych; 
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b/ w przypadku  wnoszenia  zabezpieczenia  w  formie  gwarancji   lub  poręczeń  powinny być 
sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem   i muszą zawierać następujące elementy: 
-  nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 
wskazanie ich siedzib, 
-  określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
-  kwotę gwarancji, 
-  termin ważności gwarancji, 
- zobowiązanie gwaranta do: „bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne 
żądanie Zamawiającego” zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, nie wykonał należycie 
przedmiotu zamówienia”; 
c/ w  przypadku  wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu  Wykonawca  może  wyrazić  zgodę  na 
zaliczenie  wadium  na poczet  zabezpieczenia. 
 
6. Zwrot  zabezpieczenia 
Zamawiający  zwraca  zabezpieczenie  w  terminie 30  dni  od  dnia  wykonania  zamówienia  i  
uznania    przez  Zamawiającego  za  należycie  wykonane,  stwierdzone  protokołem  końcowym 
wykonania  usługi.   
 
7.  Termin realizacji zamówienia: 
Rozpoczęcie:   z dniem  podpisania umowy. 
Zakończenie:  z dniem  30 listopada  2015r. 
 
8.  Kryteria oceny ofert 
Cena  :  współczynnik wagowy  100 % 
Sposób obliczenia: 

 Cena  obliczana będzie wg  wzoru: 
      

cena najniższa z oferowanych  
cena oferowana 

x 100  (pkt)   

 
(z dokładnością do dwóch miejsc  po przecinku)       
 
9.  Sposób obliczenia ceny 
 
-Wykonawca   zsumuje  cenę  za  przeprowadzenie operacji transportu z oczyszczalni ścieków do 
miejsca odzysku lub unieszkodliwiania wraz z przeprowadzonej zadeklarowanej operacji 
przetwarzania osadu    i  ustali  łączną  jednostkową  cenę  w  złotych  za  1 Mg osadu. 
- Cenę  jednostkową    przemnoży  przez   ilość      osadu   w  okresie  12 miesięcy wynoszącą  15 000 
Mg. 
- Ceny   jednostkowe  określone przez  Wykonawcę  zostaną  ustalone  na okres  ważności  umowy  i  
nie  podlegają  zmianom  z  wyjątkiem  odpowiednich  zapisów  w umowie. 
- Cena ofertowa    jest  ceną ryczałtową    i  powinna   uwzględniać  wskaźnik inflacji oraz  wszystkie  
prace  i  elementy niezbędne  do  prawidłowego  wykonania  przedmiotu  zamówienia. 
 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą  prowadzone będą w PLN. 
 
10.  Tryb udzielania wyjaśnień 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o 
wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 4 dni przed terminem 
składania ofert. 

2. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym  
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przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeśli specyfikacja jest udostępniona 
na stronie internetowej – zamieszcza ja także na stronie internetowej, bez ujawniania źródła 
zapytania. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem 
terminu do składania ofert, zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Dokonaną w ten sposób zmianę treści siwz przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, 
którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli  specyfikacja  
udostępniona jest  na stronie internetowej  - zamieszcza się ją także na  stronie, bez ujawniania  
źródła  zapytania. 
 

11. Termin i miejsce składania ofert 
1.   Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju 101 (sekretariacie)  nie później niż do  

dnia 24.11.2014 r.  do godz. 10:45 
  2.   W postępowaniu  o udzielenie zamówienia Zamawiający   niezwłocznie  zwraca ofertę, która 

została  złożona   po terminie. 
 
12.   Termin związania ofertą 

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

13.  Miejsce i termin otwarcia ofert 
  Zamawiający otworzy koperty z ofertami w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć do 
siedziby     Zamawiającego w Płocku ul. A. Gradowskiego 11 pok. 105 w dniu ……………...2014r. godz. 
11.00. 

 
14.  Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert   
1. Podczas otwarcia kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny 

ofertowe, termin wykonania zamówienia,  warunki  płatności zawarte w ofertach.  
2. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z 

pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający 
prześle niezwłocznie Wykonawcy te informacje. 

3. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 
wyjaśnień  treści złożonych przez nich ofert. 

4. Zamawiający poprawia w tekście oferty omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób 
następujący: 

       1)  w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:  
           a/ jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby  jednostek 

miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,  
           b/ jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że     prawidłowo 

podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu 
obliczeniu ceny;  

        2)  w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:  
a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, 

że prawidłowo podano ceny za części zamówienia, 
b) jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się,  że 

prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,  
c) jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie 

odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część 
zamówienia wyrażone słownie;  

        3) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część  (cena   
ryczałtowa):  



 15 

a) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób  jej   
obliczenia,  

b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej 
słownie,   przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,  

c) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że   
prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.  

Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe zgodnie z ppkt. 3 powyżej uwzględnia  
konsekwencje     rachunkowe  dokonanych poprawek.  

 
5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 
 

1) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 
3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
4) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z  udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert; 
5) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie 

pkt.14 powyżej, lub błędy w obliczeniu ceny. 
6) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny; 
7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru jakiejkolwiek oferty. 

 
16. Ogłoszenie o  wyniku przetargu. 
 
1. O wyborze oferty  Zamawiający  zawiadamia  niezwłocznie  Wykonawców, którzy  ubiegali się  o  

udzielenie zamówienia, podając nazwę i adres Wykonawcy,  którego  ofertę wybrano oraz  jej 
cenę. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnił warunki udziału i  którego     oferta 
będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans kryterium określonego w Rozdziale II  pkt  8  
specyfikacji. 

3.   Zamawiający ogłosi wynik postępowania na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na   stronie 
internetowej  niezwłocznie po zakończeniu prac komisji przetargowej. 

 
16.  Sposób porozumiewania się z Zamawiającym: 
Pracownikami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: 
 
- Maciej Bieniowski  Kierownik  Wydziału Oczyszczalni  Ścieków 
     24/ 364 43 00   
- Dorota Daniłowska   Zastępca Kierownika Wydziału Oczyszczalni Ścieków 
     24/364 43 01 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, oraz z 
zachowaniem formy pisemnego udokumentowania. Dopuszcza się używanie telefaksu, jednakże 
informacje przesłane tymi sposobami winny być niezwłocznie potwierdzone w drodze pisemnej 
korespondencji. 
Jeżeli  Zamawiający  lub  Wykonawca  przekazują  oświadczenia, wnioski, zawiadomienia  oraz  
informacje   faksem,  każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  niezwłocznie  potwierdza  fakt  ich  
otrzymania.  
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17.  Informacja o formalnościach dotyczących zawarcia umowy 
 

1/  Zamawiający  zawiera  umowę  w sprawie  zamówienia  w terminie  nie krótszym  niż 5  dni 
roboczych  od dnia przekazania  zawiadomienia  o wyborze  oferty, nie później  jednak niż  przed 
upływem terminu związania ofertą, z  zastrzeżeniem  § 23 ust. 2 Regulaminu Wewnętrznego. 
2/ Wykonawca, którego oferta została wybrana do realizacji usługi wnosi  zabezpieczenie  należytego  
wykonania umowy,  zgodnie  z  Rozdz. II  pkt. 4,5  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia 
3/ Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający 
wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej 
oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w § 22 Regulaminu Wewnętrznego. 
4/ W dniu zawarcia umowy Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  wykaz środków transportu, 
którymi  będą  wywożone osady ściekowe  z terenu  Oczyszczalni Ścieków  oraz  kopie dowodów  
rejestracyjnych  zawierających  masę  ciągnika i naczepy. 
 
 
18.  Odwołania 
1. Wykonawca może złożyć odwołanie dotyczące wyniku przetargu do Zarządu Spółki „Wodociągi 

Płockie” Sp. z o.o. 
2. Odwołanie Wykonawca może wnieść w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez    

Wykonawcę informacji o wyniku postępowania. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub 
zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z Regulaminem, zawierać 
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wniesienie odwołania, 

3. Odwołanie rozpatrywane jest przez  Kierownika Zamawiającego „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. 
w terminie 5 dni roboczych. 

4. Wynik rozpatrzenia jest przekazywany Wykonawcy w formie pisemnej, a od podjętej decyzji 
nie przysługuje dalsze odwołanie. 

  
 
 
Sporządzili:         Zatwierdził: 
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Załącznik nr 1 

OFERTA 
 
 

 
Przedmiot przetargu nieograniczonego 
 

 
Odbiór i przetwarzanie komunalnych  osadów  
ściekowych  o kodzie 19 08 05   z  oczyszczalni  
ścieków  w  Maszewie, który polegać ma na 
transporcie osadów ściekowych z oczyszczalni 
ścieków w Maszewie do miejsca odzysku lub 
unieszkodliwiania wraz z przeprowadzeniem 
zadeklarowanej operacji przetwarzania osadu. 
 

 
 
Zamawiający 

 
 “Wodociągi Płockie” Spółka z o.o. 

09-400 Płock 
ul. H.A. Gradowskiego 11 

 

 
 

Wykonawca 

 
 

 

 
Cena ofertowa w zł, netto - bez podatku VAT 

 
         Podatek VAT 8 % od kwoty ..................... 
 
        Cena ofertowa brutto -z podatkiem VAT 

( cyfrowo i słownie ) 
 

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

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

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

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

 

 
Termin  realizacji 
 

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

 
Warunki płatności 
 

 
21 dni  od daty otrzymania faktury 

 
 
Uprawnieni  przedstawiciele Wykonawcy 
 

 
1. ................................................................... 

2..................................................................... 

3..................................................................... 

 

 
 
Podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy 

 
1.................................................................... 

2.................................................................... 

3................................................................... 
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Str. 2 oferty 

 
Oferujemy realizację usługi objętej  zamówieniem   zgodnie z wymogami  opisu  przedmiotu  

zamówienia, złożoną ofertą oraz  załączoną  umową.  
Deklarowana operacja przetwarzania osadu to 

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

 
Lokalizacja  

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

Oświadczamy, że: 
- w przypadku zatrudnienia za zgodą Zamawiającego podwykonawców, odpowiadamy za ich 

pracę jak za swoją własną, 
- oferujemy  swoją dyspozycyjność na warunkach określonych w umowie, 
- zapoznaliśmy się  ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, 
- zebraliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty i dokonaliśmy  wizji lokalnej na  

terenie Oczyszczalni Ścieków na Maszewie, 
- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą 60 dni, 
- wadium  w kwocie  ...............  zostało  wniesione  w  formie  ................................................. 

   -      zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy  został przez nas  
zaakceptowany i zobowiązujemy się  w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej 
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym  przez Zamawiającego, 
oraz wniesiemy zabezpieczenia  należytego wykonania   umowy w wysokości (2%  ceny brutto)  
............................................................... zł. w terminie  zawarcia  umowy w formie   
 
...................................................................................................................................................................
. 
 
Jesteśmy świadomi, że jeżeli:  
- odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
- nie  wniesiemy  wymaganego  zabezpieczenia  należytego  wykonania   umowy, 
- zawarcie umowy  w  sprawie  zamówienia  stanie  się  niemożliwe  z przyczyn  leżących  po stronie 
Wykonawcy,  
 to wniesione wadium wraz z odsetkami   zostanie zatrzymane przez  Zamawiającego. 
 
 
Na ........... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.  
 
 
 
.................. dnia ..............................                                 

 

 

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

                                                                                            Data/  pieczątka  i  podpisy 
                       uprawnionych przedstawicieli  Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 

 
.............................................. 
pieczątka firmowa Wykonawcy           

O Ś W I A D C Z E N I E  

Oświadczam, iż:  

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2) posiadam  niezbędną  wiedzę  i doświadczenie  oraz  dysponują  potencjałem  technicznym  i 
osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie  innych 
podmiotów  do udostępnienia  potencjału  technicznego  i osób zdolnych  do wykonania 
zamówienia; 

3) znajduję  się  w sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie zamówienia; 
4) nie podlegam  wykluczeniu  z  postępowania  o udzielenie zamówienia.   

 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się 
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

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 
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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; 

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 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; 

10)  wykonawców, którzy  nie spełniają  warunków udziału  w postępowaniu, o których  mowa w 
ust. 2  pkt 1-3 powyżej. 

 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy: 
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania 

lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych 
czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej 
konkurencji;  przepisu  nie stosuje się  do Wykonawców, którym udziela się  na zamówienia  na 
podst.  § 15 ust. 2 pkt 1; 

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, w tym również na przedłużony okres 
związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 
prowadzonego postępowania; 

4) nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 
potwierdzających spełnienie tych warunków. 
 

Data pieczątka i podpisy 
       (uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy) 
 

........................................................................ 
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Załącznik nr 3 

 
 

Wykaz  usług w zakresie niezbędnym  do  wykazania  spełnienia  warunku wiedzy  i doświadczenia 

Nazwa Wykonawcy 

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

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

Adres Wykonawcy  

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

L.p. Przedmiot zamówienia Całkowita 

wartość 

zamówienia  

Data realizacji 

zamówienia 

Podmiot zlecający wykonanie   

usługi (nazwa, telefon) 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 
Zaleca  się,  aby   dokumenty potwierdzające  należyte wykonanie zrealizowanych lub 
realizowanych  usług   zawierały co najmniej:  
a/ wskazanie, że  Wykonawca  składający  ofertę  w niniejszym  postępowaniu,  realizował/realizuje  
zamówienie,  którego  dokument dotyczy, 
b/ wskazanie Zamawiającego, na rzecz  którego zrealizowane/ realizowane   jest zamówienie, 
c/ wskazanie  przedmiotu  zamówienia, 
d/ wykazanie  ilości wywiezionych i zagospodarowanych osadów  zgodnie z postawionym  
warunkiem, 
e/ wskazanie daty  wykonania  zamówienia,   
f/ opinia Zamawiającego  stwierdzająca, że  zamówienie zostało  należycie wykonane, 
g/ podpis upoważnionego  przedstawiciela  Zamawiającego  dla którego   zostało lub jest   
wykonywane  zamówienie. 
 
             data/ pieczątka i  podpis  

(uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy) 
....................................................................... 
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Załącznik nr 4 

 
 
 
 

 
.................................................. 
pieczątka  firmowa  Wykonawcy 
 
 

Wykaz  niezbędnych  narzędzi i urządzeń 
 

Sprzęt Liczba 
jednostek  
 

  

  

  

  

  

 
Oświadczamy, że: 
1.  dysponujemy  sprzętem  wymienionym  w poz. …………… powyższego wykazu, 
2. nie dysponujemy sprzętem wymienionymi w poz. …………… powyższego wykazu, lecz będziemy 
dysponować, na potwierdzenie czego załączamy  pisemne zobowiązanie podmiotu/ów do ich 
udostępnienia. 
 
 
   

      
   Data pieczątka i podpisy 

        (uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy) 
 

       
   ........................................................................ 
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Załącznik nr 5 

 
.............................................. 
pieczątka firmowa Wykonawcy         

 
Formularz cenowy oferty 

 
 

Lp. Nazwa przedmiotu  
zamówienia 

Ilość Cena 
za 1 
Mg 
netto 
(zł.) 

Wartość 
netto (zł.) 

Vat 
% 

Wartość 
brutto (zł.) 

1. Odbiór i przetwarzanie 
komunalnych  osadów  
ściekowych  o kodzie 19 08 05   
z  oczyszczalni  ścieków  w  
Maszewie, który polegać ma 
na transporcie osadów 
ściekowych z oczyszczalni 
ścieków w Maszewie do 
miejsca odzysku lub 
unieszkodliwiania wraz z 
przeprowadzeniem 
zadeklarowanej operacji 
przetwarzania osadu. 
 

15 000 Mg   8%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Data/pieczątka i podpisy 
           uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 
 

................................................................ 
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      Załącznik nr 6 
 
 
.............................................. 
pieczątka firmowa Wykonawcy         
 
 
 
 

Podwykonawcy 
 
 
 
Zakres powierzonych prac  obejmuje:  
 
 ........................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
W przypadku  powierzenia  podwykonawcom  prac  związanych  z  transportem  komunalnych  
osadów  ściekowych,  Wykonawca  załącza również  kopie  ich  aktualnych zezwoleń  do  
wykonywania  ww.  usług. 

 
 
 
 
 
 
 

........................................................ 
                                                                                           data/pieczątka i podpisy 

       (uprawnionych  przedstawicieli  Wykonawcy) 
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.............................................. 
pieczątka firmowa Wykonawcy         
 
 

Załącznik nr 7 
 

 
 

 
Oświadczenie 

 
 

Niniejszym oświadczamy, że kapitał zakładowy 

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

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

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

zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym po numerem 

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

wynosi ....................................... 

słownie:............................................................................................................... 

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

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

 
Jednocześnie oświadczamy, że wartość przedmiotu przetargu (rozporządzenie prawem lub 

zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia) nie przekracza dwukrotnej wysokości kapitału 
zakładowego. 
 

Wobec powyższego w świetle art.230 K.S.H. zawarcie przez Zarząd 

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

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

umowy dotyczącej realizacji przedmiotu przetargu nie będzie wymagać uchwały Zgromadzenia 

Wspólników Spółki.  

 

 

........................................................ 
                                                                                                     data/pieczątka i podpisy 

       (uprawnionych  przedstawicieli  Wykonawcy) 
     

*  W przypadku, gdy przedmiot przetargu (rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie 
zobowiązania do świadczenia) przewyższa dwukrotną wysokość kapitału zakładowego Spółki należy 
załączyć stosowną Uchwałę Zgromadzenia Wspólników podjętą w trybie art. 230 K.S.H. 
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                      Załącznik  nr  8 
 
 
  .............................................. 
 (pieczątka firmowa Wykonawcy) 
 
 

ZASTRZEŻENIE 
 

Niniejszym zastrzegamy sobie prawo nie udostępniania informacji  stanowiących tajemnicę 
Wykonawcy pozostałym uczestnikom przetargu nieograniczonego na  

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

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

działając w imieniu ...................................................................................................................... 

z siedzibą w .................................................................................................................................. 

zastrzegam, aby informacje stanowiące tajemnicę naszego przedsiębiorstwa / firmy nie były 
udostępniane pozostałym uczestnikom postępowania przetargowego. 

Informacje takie znajdują się w niżej wskazanych miejscach naszej oferty:  

1. ....................................................................................................     strona ............ oferty 

2. ....................................................................................................     strona ............ oferty 

3. ....................................................................................................     strona ............ oferty 

4. ....................................................................................................     strona ............ oferty 

5. ....................................................................................................     strona ............ oferty 

 
Podstawa prawna: art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 16.04.1993r. (Dz.U. z 
2003r., nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)     
 
 
 

 
 

........................................................ 
                                                                                                     data/pieczątka i podpisy 

       (uprawnionych  przedstawicieli  Wykonawcy) 
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Załącznik nr 9 

 

  .............................................. 
 (pieczątka firmowa Wykonawcy) 
 

 

 

Protokół 

 

W związku z realizacją postanowień zawartych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. 
przetargu nieograniczonego na  odbiór i przetwarzanie komunalnych  osadów  ściekowych  o kodzie 
19 08 05   z  oczyszczalni  ścieków  w  Maszewie, który polegać ma na transporcie osadów ściekowych 
z oczyszczalni ścieków w Maszewie do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania wraz z 
przeprowadzeniem zadeklarowanej operacji przetwarzania osadu. 

.  

 

Przedstawiciel firmy 

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

Pan/Pani …………………………………………………………………………………………..........................  

dokonał /a  

w dniu ......................................... 

.........................................................................................................................., 

w obecności  

Kierownika  Wydziału  Oczyszczalni Ścieków„Wodociągów Płockich” Sp. z o.o.  

wizji lokalnej na terenie   Oczyszczalni Ścieków i uzyskał informacje konieczne do przygotowania 

oferty oraz podpisania umowy na wykonanie usługi.  

 

 

 

 

 

    Data i podpis Kierownika 

Data i podpis przedstawiciela      Wydziału Oczyszczalni Ścieków 

Wykonawcy                                                                  „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. 

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

…………………………………………………   …………………………………………………… 
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Rozdział III – Wzór umowy 
U M O W A   Nr ........................... 

zawarta w Płocku w dniu ........................ 
 

pomiędzy  „Wodociągami  Płockimi” Spółką z o.o., z siedzibą w Płocku 09-402, ul. Harcerza Antolka 
Gradowskiego 11, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIV Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy  
pod nr 0000040316, NIP 774-23-69-968, REGON 610409926, o kapitale zakładowym 171.131.000,00 
zł zwaną w umowie „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 
 
1. Marka Naworskiego       -  Prezesa Zarządu 
2. Andrzeja Wiśniewskiego - Wiceprezesa Zarządu 
 
z jednej strony, a ................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................... 
z siedzibą w.................................................................................................................................... 
wpisaną do ........................................................................................................................................... 
zwanym dalej „Wykonawcą” ,                           
w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, o następującej treści: 

 
             §  1   

1/ Zamawiający  powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji  odbiór i przetwarzanie komunalnych  
osadów  ściekowych  o kodzie 19 08 05   z  oczyszczalni  ścieków  w  Maszewie, który polegać ma na 
transporcie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Maszewie do miejsca odzysku lub 
unieszkodliwiania wraz z przeprowadzeniem zadeklarowanej operacji przetwarzania osadu. 
Deklarowana operacji przetwarzania osadu 
to...................................................................................................................... 
Lokalizacja  
................................................................................................................................................................ 
2/ Z chwilą  wywiezienia osadu poza bramę oczyszczalni ścieków w Maszewie wszelką 
odpowiedzialność za osad przejmuje Wykonawca. 
3/ Strony ustalają ilość osadu do odbioru w ciągu 1 roku 15 000 Mg, z tym zastrzeżeniem, że ilość tę 
Zamawiający ma prawo pomniejszyć (Wykonawca nie będzie z tego tytułu zgłaszać wobec 
Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń). 
 
  

§  2 
 W ramach realizacji przedmiotu umowy  Wykonawca  zapewni na własny koszt : 

 Podstawianie kołowych środków transportu i wywóz osadu do miejsca przetwarzania: odzysku 
lub unieszkodliwiania. 

 Używanie podczas świadczonych usług sprzętu i środków transportu o następujących wymogach: 
 - szczelny (nie powodujący wycieków), z możliwością przykrycia plandeką. 
- posiadający ładowność i wytrzymałość przystosowaną do wywozu osadów i pozwalający na ich 
odbiór z oczyszczalni w wymaganym przez Zamawiającego terminie. 

 W przypadku odbioru osadów z placu magazynowego na terenie oczyszczalni – zapewnienie 
załadunku osadu na środki transportu.  

 Ważenie wywożonego osadu na własny koszt.  

 Zabezpieczenie zimą osadu przed przymarznięciem. 

 Przeprowadzenie operacji odzysku lub unieszkodliwiania osadu poprzez oferowaną metodę. 
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§  3 
1. Warunki wykonania  przedmiotu  zamówienia: 
1/ Osad musi być odebrany z terenu oczyszczalni ścieków w Maszewie najpóźniej w  ciągu 48 godzin 
od momentu zgłoszenia telefonicznego i pocztą elektroniczną potrzeby wywozu. Wywóz może 
nastąpić tylko po zgłoszeniu przez Zamawiającego potrzeby wywozu określonej partii osadu.  
2/ Wirówka pracuje przez 24 godziny na dobę i należy zapewnić odbiór osadu z oczyszczalni w sposób 
zapewniający nieprzerwaną pracę urządzenia. 
3/ Dopuszcza się zarówno podstawianie środków transportu i wywóz osadu na bieżąco, jak też 
wywóz zgromadzonej na terenie oczyszczalni przez jej obsługę partii przewozowej osadu, przy 
zapewnieniu przez Wykonawcę usługi sprzętu do załadunku osadu na środki transportu.  
4/ Odbiór i transport komunalnych osadów ściekowych będzie się odbywał sprzętem  dostosowanym  
do tego rodzaju  ładunków. Wywóz osadu winien odbywać się szczelnymi środkami transportu, z 
możliwością przykrycia plandeką. W okresie zimowym należy  przeciwdziałać przymarzaniu osadu do 
skrzyni załadowczej. 
5/ Podstawianie środków transportu powinno odbywać się w sposób  nie wymuszający  powstawania 
przerw w pracy wirówki. 
6/ Przy podpisaniu umowy  Wykonawca dołączy wykaz środków transportu, którymi będą wywożone 
osady ściekowe z terenu oczyszczalni ścieków oraz kopie dowodów rejestracyjnych zawierających 
masę ciągnika i naczepy. W przypadku zmiany środków transportu w trakcie trwania umowy, należy 
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie nadzór oczyszczalni ścieków i dostarczyć w/w dokumenty 
rejestrowe.   
6/ Wykonawca  posiada decyzję właściwego organu na transport komunalnych osadów ściekowych 

od miejsca ich wytworzenia do miejsca przetwarzania.  
7/ Wykonawca posiada  decyzję na przetwarzanie  komunalnych osadów ściekowych poprzez odzysk 

lun unieszkodliwianie wydaną przez………………………………. 
8/ Komunalne osady ściekowe nie mogą być poddawane odzyskowi poprzez ich stosowanie zgodnie z 
art. 96 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 poz. 21).  
9/ Ważenie odbieranych osadów ściekowych pozostaje po stronie Wykonawcy.  Nie zakłada się 
ważenia każdej odbieranej partii osadów. Jednak pierwsze wywożone partie osadu  (samochody 
załadowane osadem do ustalonej pojemności) zostaną zważone na koszt Wykonawcy na wadze 
wskazanej przez Zamawiającego i będą podstawą do późniejszych rozliczeń. Ilość odbieranych 
osadów będzie ustalana jako iloczyn liczby kursów i masy wywiezionych osadów określonym 
środkiem transportu. W przypadku  zmiany  środka transportu Zamawiający każdorazowo  kieruje 
samochód załadowany osadem do zważenia, a w przypadku  pojawienia się wątpliwości co do ilości 
wywożonych osadów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość skierowania samochodów 
załadowanych osadem do ważenia na koszt Wykonawcy –  jednak nie częściej niż 3 razy w miesiącu. 
Każdorazowe ważenie osadu musi być potwierdzone dowodem ważenia dostarczonym niezwłocznie 
Kierownikowi Wydziału Oczyszczalni Ścieków w Maszewie. 
Zamawiający jest w trakcie przygotowania inwestycji polegającej na budowie własnej wagi 
samochodowej na terenie oczyszczalni w Maszewie. Jeżeli instalacja ta zostanie zrealizowana w 
trakcie trwania umowy, każdy samochód Wykonawcy będzie ważony na tej wadze.  
 
10/ Potwierdzanie odbioru osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Maszewie  na kartach 
przekazania odpadów 
 

§  4 
1. W przypadku  zamiaru  powierzenia  realizacji  transportu  osadów podwykonawcy,  Wykonawca  
jest zobowiązany  poinformować  Zamawiającego i uzyskać jego pisemną zgodę,  podając  nazwę  
podwykonawcy  oraz  zakres powierzonych prac,  który  będzie  przez  niego  wykonywany.   
Lista podwykonawców (y) -  załącznik  nr 2  umowy */ skreślić ostatnie zdanie  w przypadku  gdy   nie 
dotyczy  to Wykonawcy/. 



 30 

2. Zatrudnienie nowego, zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, dopuszczalna jest  
wyłącznie  po uzyskaniu  pisemnej  zgody  Zamawiającego. 
3.  Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca.  
4. Przez  zawarcie  umowy  z podwykonawcą   Wykonawca  nie  zostaje  zwolniony  z  jakiegokolwiek  
obowiązku  odpowiedzialności  ani  zobowiązania  wynikającego  z  niniejszej  umowy i pozostaje  w 
pełni  odpowiedzialny  za wszelkie działania  i  zaniechania  podwykonawców  jak  za  własne działania  
i  zaniechania,  także  w  zakresie  odpowiedzialności  cywilnej  za  wykonywane  prace  i  czynności. 
 
 
 

§  5 
1. Strony ustalają wartość umowną za całość przedmiotu zamówienia, która w dacie  zawarcia 

umowy wynosi   ................................. netto  (słownie:....................) plus należny podatek VAT. 
Cena za przeprowadzenie operacji   odbioru, transportu i przeprowadzenia zadeklarowanej 
operacji przetwarzania osadów metodą  ...........................za 1 Mg osadu wynosi: 

        Cena netto:...………........zł/Mg 
        Cena brutto:...........……… zł/Mg w tym podatek VAT (8 %) .................................... 
        wg złożonej oferty z dnia ....................................... 
2. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca otrzyma jedynie  wynagrodzenie za  wywiezioną   i 

zagospodarowaną   faktyczną  ilość   osadu. 
3. Płatność za wykonanie usługi będzie realizowana na podstawie faktur VAT wystawianych raz w 

miesiącu w oparciu o potwierdzenia wywozu  kartą  przekazania  i dowodem ważenia. 
4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przelewem na konto:   
         …………………………………………………………………………….. 
         w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego, przy czym terminem 

zapłaty  jest dzień  złożenia  przez Zamawiającego  dyspozycji obciążenia  rachunku  
Zamawiającego. 

5.    W przypadku   zgody  Zamawiającego   na podzlecenie  prac  stanowiących  przedmiot  umowy 
Wykonawca  do  faktury   VAT  obowiązany  jest  załączyć  pisemne potwierdzenie  
podwykonawcy (ów)  o  otrzymaniu  wynagrodzenia  za podzlecone prace.   Nie zapłacenie  przez  
Wykonawcę  wynagrodzenia  podwykonawcy  może  skutkować    wstrzymaniem  płatności  dla  
Wykonawcy.   

   6. Jeżeli w toku realizacji usługi wystąpi konieczność wykonania zamówień uzupełniających, 
stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego  i polegających na 
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie 
uzupełniające udzielone  z wolnej ręki, a ich wartość zostanie uzgodniona przy zachowaniu tych 
samych norm, standardów i parametrów 

    7. Wynagrodzenie  za roboty uzupełniające  nie wchodzi w zakres  wynagrodzenia  za przedmiot  
umowy,  określonego  w  § 5, lecz zostanie  określone   w ramach   oddzielnej  umowy  na roboty  
uzupełniające. 

 
§  6 

   Umowę zawiera się na okres  1   roku.  
        Rozpoczęcie – ……………. r.., zakończenie – ………………… r. 
     

 §  7 
1.W  razie  nie  wywiązywania  się  Wykonawcy  z  umowy   i  powodowania  przestoju  w  pracy 
wirówki,  Zamawiający  obciąży  Wykonawcę  wszelkimi  dodatkowymi  kosztami   powstającymi  w  
związku   przyczynowym  z tą  sytuacją. 
2.Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki za nieterminową zapłatę faktur VAT, w wysokości 
ustawowej. 
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  §  8 

1.Zabezpieczenie należytego  wykonania  umowy  ustala się  na kwotę  w  wysokości 2 %  wartości  
umowy  zgodnie z  § 5 ust 1  wraz z  podatkiem  VAT  tj.   ................. 
2. Zamawiający  zwraca  zabezpieczenie  w  terminie  30  dni  od  dnia  wykonania  zamówienia  i  
uznania   przez  Zamawiającego za  należycie wykonane   zgodnie  z  protokołem  końcowym  
wykonania usługi. 
3. Koszty  operacji bankowych  ponosi  Wykonawca. 
        

 §  9  
   1. Strony ustalają, iż kary będą naliczane w sposób następujący: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto. 
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego -  w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto , za 
wyjątkiem sytuacji unormowanej w Regulaminie wewnętrznym  § 22 ust. 1 pkt 4. 

3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
- 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu 

umowy, jeżeli opóźnienie powstało z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar, o których mowa w ust.1 z faktur Wykonawcy 

wystawionych za wykonanie  usługi realizowanej  na podstawie niniejszej umowy. 
3. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy powstanie 

szkoda, Wykonawca zobowiązany będzie do jej pokrycia w pełnej wysokości. 
      4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych. 
 

 § 10 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą  w przypadku 

wystąpienia  następujących okoliczności: 
1/ w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, 
Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie   30 dni  od powzięcia  wiadomości  o  
tych  okolicznościach; 
2/ Wykonawca nie rozpocznie usługi w terminie podanym w § 6 umowy bez podania na 
piśmie uzasadnionych przyczyn, 
3/  Wykonawca przerwie realizację usługi i przerwa będzie trwała dłużej niż 7 dni, 
4/ przedmiot umowy wykonywany będzie  niezgodnie z obowiązującymi  normami i 
przepisami, a także  zamówieniem. 

2.  Odstąpienie jest skuteczne z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia Zamawiającego o 
odstąpieniu na adres Wykonawcy wskazany w Umowie. 

3.  W razie nie wywiązania się Wykonawcy z umowy i konieczności wywozu odpadu w inny sposób, 
Zamawiający obciąży Wykonawcę wszelkimi kosztami wynikającymi z tej sytuacji. 

4.   Ewentualne  szkody  powstałe  w  czasie  realizacji  przedmiotu  umowy  z  przyczyn  leżących  po 
stronie Wykonawcy będą usuwane na jego koszt.   

 
  § 11 

Przy podpisaniu umowy  Wykonawca dołącza wykaz środków transportu, którymi będą wywożone 
osady ściekowe z terenu oczyszczalni ścieków oraz kopie dowodów rejestracyjnych zawierających 
masę ciągnika i naczepy. W przypadku zmiany środków transportu w trakcie trwania umowy, należy 
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie nadzór oczyszczalni ścieków i dostarczyć w/w dokumenty 
rejestrowe.   
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§  12 

1. Wykonawca  zobowiązany  jest posiadać   przez cały   okres  trwania  umowy,  aktualne  
dokumenty   i  zezwolenia  niezbędne do  prawidłowego  wykonywania usługi,  jak  również  polisy  
ubezpieczeniowej od  odpowiedzialności cywilnej w  zakresie  prowadzonej  działalności. 
2. Zamawiający ma prawo  w  każdym  czasie  zażądać  dokumenty, o których  mowa  w  ust. 1 od 
Wykonawcy. 
3. W  zakresie  prac  powierzonych  podwykonawcom, Zamawiający  ma prawo  w  każdym  czasie  
zażądać  ich  aktualnych   zezwoleń  na  wykonywane  usługi. 

   §  13 
1.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie  unormowania   Kodeksu  

Cywilnego  oraz przepisy prawa powszechnie  obowiązującego  dotyczącego  ochrony środowiska. 
2.   Ewentualne spory mogące powstać na tle wykonania niniejszej umowy Strony poddają 

rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi Powszechnemu miejscowo właściwemu dla 
siedziby Zamawiającego.  

 
                §  14 
    Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej – aneksu  pod rygorem nieważności za zgodą 
obu stron. 

 
    §  15 

    Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym  dla każdej ze Stron. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:                  WYKONAWCA: 

 

 


