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  Załącznik nr 1 

Zamawiający: 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie 
 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

do postępowania prowadzonego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień w Zakładzie Wodociągów i 
Kanalizacji w Paczkowie.” stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2014 Dyrektora Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie z dnia 10.09.2014. Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem 
przepisów ustawy Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 

ust. 1 pkt.1 tej ustawy. 

 

 

„Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych 

komunalnych osadów ściekowych (odpad o kodzie 19 08 05) z terenu 

Oczyszczalni Ścieków w Paczkowie przy ulicy Moniuszki 17 w ilości 

około 800 Mg.” 

 

 

 

 

 

 

 

Kod CPV 

90.51.36.00-2 Usługa usuwania osadów 

90.51.37.00-3 Usługa transportu osadów 

 

I. Część ogólna 

II. Formularz oferty z załącznikami  

III. Wzór umowy  

 

 

 

 

                                                                                         Zatwierdzam: Marek Kieliszek 
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I Część ogólna 

 

ROZDZIAŁ I Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji  

ul. Miraszewskiego 3, 48-370 Paczków  

NIP: 753 000 11 17 

REGON: 530571258 

Telefon: 077 431 68 98 

Faks: 077 431 78 87 

Internet: www.zwikpaczkow.pl 

E-mail:   kontakt@zwikpaczkow.pl 

ROZDZIAŁ II Tryb udzielenia zamówienia 

do postępowania prowadzonego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień w Zakładzie Wodociągów i 

Kanalizacji w Paczkowie.” stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2014 Dyrektora Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie z dnia 10.09.2014. Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem 

przepisów ustawy Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 

1 pkt.1 tej ustawy. 

ROZDZIAŁ III Opis przedmiotu zamówienia 

1. Określenie przedmiotu zamówienia: 

„Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (odpad o kodzie 

19 08 05) z Oczyszczalni Ścieków w Paczkowie przy ul. Moniuszki 17 w roku 2023 w ilości około 800 Mg”.  

 

2. Zakres usługi obejmuje: załadunek, wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów 

ściekowych (odpad o kodzie 19 08 05) z Oczyszczalni Ścieków w Paczkowie. 

Zamawiający dopuszcza zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych na 2 sposoby (opcje): 

a) odzysku w ramach procesu R10 – aplikacja do gleby zgodnie z art. 20 ust. 3 i z art. 96 ust 1 Ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (opcja I), 

b) odzysku (inny niż R10) lub unieszkodliwiania (opcja II). 

 
3. Przewidywana przez Zamawiającego ilość osadów wytworzonych w okresie trwania zamówienia 

wynosić będzie: 

a) Roczna ilość osadu około 800 Mg, 

b) Miesięczna ilość wynosić będzie maksymalnie 120 Mg osadu,  

c) Jednorazowy wywóz ustabilizowanego osadu ściekowego w ilości nie mniejszej niż 6 Mg.  

Ilość wytworzonych osadów uzależniona jest od ilości i jakości ścieków doprowadzonych na oczyszczalnię. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia ilości osadów w okresie obowiązywania 

umowy ze względów technologicznych. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń finansowych z tego 

tytułu. 

 

4. Charakterystyka osadu:  

a) osad odwodniony, ustabilizowany o średniej zawartości suchej masy około 22,0-23,0%,  

b) parametry osadu zgodne z aktualnymi badaniami wykonywanymi nie rzadziej niż raz na sześć 

miesięcy przez laboratorium akredytowane, na zlecenie Zamawiającego,  

c) osad spełnia wymagania dla komunalnych osadów ściekowych pod względem bakteriologicznym i 

parazytologicznym oraz pod względem metali ciężkich, 

d) osad może być stosowany w procesach odzysku lub unieszkodliwiania, zgodnie z posiadanym przez 

Wykonawcę pozwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania osadów 

ściekowych o kodzie 19 08 05 z zachowaniem odnośnych przepisów prawnych. 

 

5. Do realizacji przedmiotu umowy zastosowanie mają następujące przepisy:  

a) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (jednolity tekst: Dz. U. 2022 poz.699, z póź.zm.), dalej 

zwana Ustawą o odpadach,  

http://www.zwikpaczkow.pl/
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b) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz.1973 z póź. 

zm.),  

c) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów 

ściekowych (Dz. U. 2015 r., poz. 257),  

 

6. Wywóz osadów 

6.1 Wywóz osadów z oczyszczalni może odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 

14.00, 

6.2 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania wizji lokalnej terenu, na którym będzie realizowany 

przedmiot zamówienia. Wykonawca przed złożeniem oferty może dokonać wizji lokalnej terenu oraz 

uzyskać szczegółowe informacje odnośnie załadunku i częstotliwości wywozu. Wykonawca, który 

zrezygnuje z odbycia wizji lokalnej, nie będzie mógł podczas wykonywania umowy zgłaszać uwag 

do sposobu jej realizacji, stanu faktycznego i okoliczności związanych z wykonaniem zamówienia, o 

których mógł się dowiedzieć uczestnicząc w wizji lokalnej, 

6.3 Wymaga się posiadania potwierdzenia wpisu do Rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt. 5 lit. b ustawy z 

dnia 14.12.2012r. o odpadach (jednolity tekst: Dz. U. 2022 poz.699, z póź.zm.), 

6.4 Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie od zaistnienia zdarzenia Zamawiającego o 

wstrzymaniu lub cofnięciu decyzji na transport odpadów z uwzględnieniem komunalnych osadów 

ściekowych,  

6.5 W przypadkach okoliczności wskazanych w ust. 6.4, Zamawiający może rozwiązać umowę z winy 

Wykonawcy, 

6.6 Wykonawca zobowiązany jest do transportu osadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić szczelny, zabezpieczony przed 

wypadaniem i niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych transport osadów, 

6.7 Wykonawca zapewnia utrzymanie w czystości miejsca odbioru osadu i drogi dojazdowej a wszystkie 

roboty prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

6.8 Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać ważenie samochodowych środków transportowych 

(tara) i odbieranych osadów na legalizowanej wadze, a dokument z wynikami ważenia przesłać 

niezwłocznie Zamawiającemu na adres e-mail: oczyszczalnia@zwikpaczkow.pl lub dostarczyć do 

siedziby Zakładu,  

6.9 W oparciu o miesięczne rozliczenie, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający, sporządzi zbiorczą 

Kartę Przekazania Odpadów w odpowiedniej ilości egzemplarzy, na której Wykonawca potwierdzi 

wykonanie transportu (transportujący odpad) i przejęcie osadów (przejmujący odpad) oraz dostarczy 

zbiorczą Kartę Przekazania Odpadów Zamawiającemu najpóźniej do 10-go dnia roboczego każdego 

miesiąca.  

6.10 Obowiązki Wykonawcy: 

A. W przypadku stosowania osadów na gruntach zgodnie z art. 96 ust.1 pkt 1-3 Ustawy o odpadach 

(dotyczy opcji I): 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt kontenery przystosowane do przewozu 

komunalnych osadów ściekowych, którymi będzie realizowany wywóz osadów w celu ich 

zagospodarowania, 

2. Wykonawca dostarczy kontenery przeznaczone do załadunku dokładnie opróżnione, 

3. Wykonawca gwarantuje świadczenie usług w sposób ciągły i niezawodny. W przypadku 

nieterminowego i nieciągłego wywozu Wykonawca ponosić będzie koszty jego składowania i 

pryzmowania, 

4. Wykonawca zgodnie z art. 27 ust. 3 Ustawy o odpadach, staje się posiadaczem odpadu z 

wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z zapisów Ustawy o odpadach w tym zakresie, a w 

szczególności przejmuje odpowiedzialność za postępowanie z ustabilizowanym komunalnym 

osadem ściekowym (kod 19 08 05). Odpowiedzialność Wykonawcy zaczyna się z chwilą 

przekazania odpadów tj. od momentu wywiezienia osadu poza bramę terenu Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie, 

5. Warunkiem podpisania umowy będzie przedłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu 

dokumentów potwierdzających tytuł prawny do terenu, na którym będzie zagospodarowywany 

osad o powierzchni niezbędnej do zagospodarowania osadu z Oczyszczalni Ścieków w 

Paczkowie do końca roku 2023, a w szczególności wypisów z rejestru gruntów, map ewidencji 

gruntów, aktu własności albo umów dzierżawy, najmu lub podobnych oraz oświadczeń. 

mailto:oczyszczalnia@zwikpaczkow.pl
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6. Wykonawca zobowiązany jest co najmniej na 14 dni przed każdym zastosowaniem osadów na 

danym gruncie powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej o lokalizacji gruntów, na których 

zamierza stosować komunalne osady ściekowe Zamawiającego, ze wskazaniem danych 

określonych w przepisie art. 96 ust.9 Ustawy o odpadach, celem umożliwienia Zamawiającemu 

wykonania obowiązku określonego w art. 96 ust.8 Ustawy o odpadach, 

7. Władający powierzchnią ziemi, na której mają być stosowane komunalne osady ściekowe, jest 

obowiązany przechowywać wyniki badań komunalnych osadów ściekowych oraz gruntów, a 

także informację o dawkach osadu przez okres 5 lat od dnia zastosowania osadów w rozumieniu 

przepisów określonych w pkt 5, 

8. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za stosowanie osadów w sposób inny i na 

gruntach innych niż określił w dokumentach dołączonych do oferty, 

9. W przypadku kontroli Inspekcji Państwowych i ewentualnych kar finansowych nałożonych na 

Zamawiającego (jako na wytwórcę) wynikających z zagospodarowania osadów niezgodnie z 

warunkami zawartymi w umowie, Zamawiający obciąży finansowo Wykonawcę, a Wykonawca 

będzie zobowiązany to obciążenie w całości pokryć, 

10. Zamawiający nie dopuszcza udziału Podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia z 

zastrzeżeniem transportu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, 

11. Zamawiający zobowiązany jest do: 

a) dostarczenia wyników badań osadów ściekowych, 

b) dostarczenia wyników badań gruntów zaproponowanych przez Wykonawcę, na których będą 

stosowane osady ściekowe, 

c) określenia dawek osadów ściekowych, które można stosować na poszczególnych gruntach, 

d) umożliwienia Wykonawcy swobodnego dojazdu do miejsca ustawienia kontenera, 

e) przedstawienia przed zastosowaniem osadów na danym gruncie władającemu powierzchnią 

ziemi oraz Wykonawcy, na którym komunalne osady ściekowe mają być stosowane, 

informacji o dawkach osadu jakie mają być stosowane wraz z wynikami badań osadu i gruntu 

w rozumieniu przepisów określonych w pkt 5, 

12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wyniki badań gruntów. Jeśli zaproponowane 

grunty nie nadają się do zagospodarowania osadu zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

Wykonawca jest zobowiązany do wyszukania innych terenów i uzyskania prawa do władania 

nimi własnym staraniem i na własny koszt, 

13. Pobór prób gleby odbywał się będzie każdorazowo w obecności Zamawiającego i Wykonawcy na 

gruntach, które Wykonawca przedstawił Zamawiającemu do zagospodarowania osadem, 

14. Koszty wykonania badań osadów zostaną pokryte przez Zamawiającego,  

15. Koszty poniesione przez Zamawiającego związane z dojazdem i badaniem zaproponowanych 

gruntów oraz ustaleniem dawek stosowanych osadów pokryje w całości Wykonawca,  

16. Wykonawca zobowiązany jest do aplikowania osadu na przebadanych gruntach zgodnie z 

wyliczonymi dawkami,  

17. Wykonawca zobowiązany jest wywozić osady tylko na te działki, na których w okresie ostatnich 

3 lat nie były stosowane komunalne osady ściekowe (z wyjątkiem sytuacji gdy wcześniej 

stosowany komunalny osad ściekowy na daną działkę miał określoną dopuszczalną dawkę osadu 

na 1 rok lub 2 lata)  oraz nie stosować odebranych od Zamawiającego osadów łącznie z osadami z 

innych oczyszczalni na gruntach oferowanych Zamawiającemu, 

18. Wykonawca winien zaakceptować projekt umowy (opcja I), 

19. Wykonawca wykona umowę zgodnie ze złożoną ofertą oraz przepisami ustawy o odpadach. 

B. W przypadku stosowania osadów do celów innych niż określone w art. 96 ust.1 pkt 1,2,3 Ustawy o 

odpadach (dotyczy opcji II): 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt kontenery przystosowane do przewozu 

komunalnych osadów ściekowych, którymi będzie realizowany wywóz osadów w celu ich 

zagospodarowania, 

2. Wykonawca dostarczy kontenery przeznaczone do załadunku dokładnie opróżnione, 

3. Wykonawca gwarantuje świadczenie usług w sposób ciągły i niezawodny. W przypadku 

nieterminowego i nieciągłego wywozu Wykonawca ponosić będzie koszty jego składowania i 

pryzmowania, 

4. Wykonawca zgodnie z art. 27 ust. 3 Ustawy o odpadach, staje się posiadaczem odpadu z 

wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z zapisów Ustawy o odpadach w tym zakresie, a w 

szczególności przejmuje odpowiedzialność za postępowanie z ustabilizowanym komunalnym 
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osadem ściekowym (kod 19 08 05). Odpowiedzialność Wykonawcy zaczyna się z chwilą 

przekazania odpadów tj. od momentu wywiezienia osadu poza bramę terenu Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie,  

5. Zamawiający nie dopuszcza przetwarzania odpadów w procesie odzysku R10, 

6. Osady ściekowe należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

7. Zamawiający nie dopuszcza udziału Podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia z 

zastrzeżeniem transportu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, 

8. Do obowiązków Wykonawcy należy przedłożenie Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających tytuł prawny do terenu, na którym będzie zagospodarowywany osad, a w 

szczególności aktu własności albo umów dzierżawy, najmu lub podobnych, 

9. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zezwolenia na prowadzenie działalności w 

zakresie przetwarzania odpadów i zobowiązuje się do aktualizowania i dostarczania 

Zamawiającemu, w całym okresie obowiązywania umowy zezwoleń na przetwarzanie odpadów z 

uwzględnieniem przepisów Ustawy o odpadach, 

10. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie od zaistnienia zdarzenia Zamawiającego 

o wstrzymaniu lub cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania 

odpadów z uwzględnieniem komunalnych osadów ściekowych, 

11. W przypadkach okoliczności wskazanych w ust. 10, Zamawiający może rozwiązać umowę z 

winy Wykonawcy, 

12. Zamawiający zobowiązany jest do: 

a) dostarczenia wyników badań osadów ściekowych, 

b) umożliwienia Wykonawcy swobodnego dojazdu do miejsca ustawienia kontenera, 

13. Wykonawca winien zaakceptować projekt umowy (opcja II), 

14. Wykonawca wykona umowę zgodnie ze złożoną ofertą oraz przepisami ustawy o odpadach. 

 

ROZDZIAŁ IV  Termin wykonania zamówienia 

w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. 

ROZDZIAŁ V Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki formalne 

potwierdzające prawo do ubiegania się o zamówienie publiczne, tj. Wykonawcy którzy: 

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa nakłada 

obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, oraz spełniają ponadto warunki 

potwierdzające zdolność Wykonawców do wykonania przedmiotowego zamówienia: 

3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; 

4. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje 

odpowiednim sprzętem do wykonania zamówienia takim jak: sprzęt transportowy umożliwiającym 

odbiór i transport ustabilizowanego osadu ściekowego oraz dwa kontenery o wysokości burty nie 

większej niż 2,5m i pojemności min. ok 12 m3 przeznaczonych do magazynowania ustabilizowanego 

osadu ściekowego i jego odbioru. 

5. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 

Wykonawców ocena ww. warunku dotyczyć będzie łącznie wszystkich Wykonawców.  

3. Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana według formuły spełnia/ nie spełnia w oparciu o 

informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymienionych w Rozdziale VI SIWZ  i 

dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki 

Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nastąpi na wezwanie Zamawiającego w 

celu ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia Podwykonawcom 

przy zastrzeżeniu, że podwykonawstwo może dotyczyć wyłącznie usługi transportu odpadów. 
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ROZDZIAŁ VI Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz innych wymaganych przez 

Zamawiającego 

1. Zamawiający żąda złożenia dokumentów: 

1. Wypełnionego formularza oferty wg Załącznika nr 1 do SIWZ, 

2. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg Załącznika nr 2 do SIWZ, 

3. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji działalności 

gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

4. Potwierdzenie wpisu do Rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt. 5 lit. b ustawy z dnia 14.12.2012r. o 

odpadach  (jednolity tekst: Dz. U. 2022 poz.699 z póź.zm.), 

5. Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów w przypadku 

stosowania osadów do celów innych niż określone w art. 96 ust.1 pkt 1,2,3 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 co najmniej 12 

miesięcy, liczony od daty 01.01.2023 do 31.12.2023r. ilości uwodnionych osadów w Mg 

odpowiadający co najmniej ilości osadów ściekowych, na którą składana jest oferta; 

2.   W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu należy przedłożyć: 

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg Załącznika nr 3 do SIWZ, 
2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, 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, 

3. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, iż 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, 

3. Inne dokumenty: 

1. Parafowany przez Wykonawcę wzór umowy. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudnić do realizacji przedmiotu zamówienia 

Podwykonawców (wyłącznie w zakresie transportu odpadów),  musi dołączyć do oferty dodatkowo 

opis następujących zagadnień: 

a) Potwierdzenie wpisu do Rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt. 5 lit. b ustawy z dnia 14.12.2012r. o 

odpadach (jednolity tekst: Dz. U. 2022 poz.699, z póź.zm.), 

b) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub 

robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do 

dysponowania tymi zasobami wg Załącznika nr 4 do SIWZ. 

 

ROZDZIAŁ VII Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami  

1. Porozumiewanie się Zamawiającego i Wykonawców w trakcie niniejszego postępowania może 

odbywać się wyłącznie w formie pisemnej. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub poczty 

elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem 

wyznaczonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie, na wezwanie nadawcy. 

3. Informację uważa się za wniesione z chwilą, gdy dotarły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł 

on zapoznać się z ich treścią. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.  
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5. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie 

ww. terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, 

którym została przekazana specyfikacja istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła 

zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej. 

8. Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji, Zamawiający 

przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 

zamówienia oraz zamieści ją na stronie internetowej. 

10. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, jest niezbędny 

dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 

11. O przedłużeniu terminu składania ofert zostaną powiadomieni Wykonawcy, którym przekazano 

specyfikację istotnych warunków zamówienia. Stosowna informacja zostanie także zamieszczona na 

stronie internetowej. 

12. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami: 

a) w sprawie procedury zamówienia publicznego, w sprawie przedmiotu postępowania przetargowego: 

Marek Kieliszek tel. 077 431 78 87 w godz. 08:00-14:00 

ROZDZIAŁ VIII Wymagania dotyczące wadium 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

ROZDZIAŁ IX Termin związania ofertą 

1. Termin związania ofertą - 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

ROZDZIAŁ X Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wymagania podstawowe 

1. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

2. Ofertę należy przygotować zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

3. Oferta musi być podpisana przez upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) osoby. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) 

określonego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż 

do reprezentowania wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące 

w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych 

do ofert. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego 

status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.  

5. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez 

Wykonawcę w treści zgodnej z niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

6. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 

czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy i siedziby 

Wykonawcy. 

2. Forma oferty  

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. 
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2. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane 

komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 

3. Dokumenty przygotowane przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do 

niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia powinny mieć formę wydruku 

komputerowego lub maszynopisu.  

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

5. Wszystkie zapisane strony powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez 

osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) 

podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny 

Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje 

niewymagalne przez Zamawiającego (np. prospekty reklamowe o firmie, jej działalności itp.) nie 

muszą być numerowane i parafowane.  

6. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez 

siebie treści, czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego, 

muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące)ofertę.  

7. Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 

poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzone na 

podstawie wzorów umów stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich 

zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez 

osobę ( lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) 

podpisująca (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny 

Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.  

8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, 

wyłącznie wtedy gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości, co do jej prawdziwości.  

9. Jeżeli oferta będzie zawierała informację objętą tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16.04.1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022r. poz. 1233, z 

późniejszymi zmianami). Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, 

które informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

10. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie (paczce) opatrzonej napisem „NIE 

UDOSTEPNIAĆ – TAJEMNICA  PRZEDSIĘBIORSTWA”. 

11. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych  do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. 

informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofercie.  

12. Zastrzeżenie informacji, danych dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji spowoduje 

ich odtajnienie.  

3. Zawartość oferty  

1. Kompletna oferta musi zawierać: 

a) Wypełniony formularz oferty - sporządzony wg wzoru stanowiący Załącznik nr 1. 

b) Stosowne  pełnomocnictwo(a) w przypadku gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika 

bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie 

do ewidencji działalności gospodarczej, 

c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 

ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 

publicznego (należy załączyć oryginał lub kserokopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem 

przez osobę upełnomocnioną do wystawienia przedmiotowego pełnomocnictwa lub potwierdzoną 

przez notariusza), 

d) Dokumenty wymagane w Rozdziale VI – WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 

JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNYCH WYMAGANYCH PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCEGO niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
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2. Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron 

wchodzących w skład oferty.  

3. Oznaczenie oferty  

a) Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być nieprzezroczysta i zaklejona 

w taki sposób aby nie budziło żadnych wątpliwości, co do możliwości wcześniejszego jej 

otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione.  

b) Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru: 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie  

ul. Miraszewskiego 3 

48-370 Paczków 

„Oferta przetargowa na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem 

ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (odpad o kodzie 19 08 05) z terenu 

Oczyszczalni Ścieków w Paczkowie przy ulicy Moniuszki 17 w ilości około 800 Mg.” 

UWAGA: nie otwierać przed 22.11.2022 r. godz. 13:00. 

c) Na kopercie (paczce) oprócz ww. opisu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

ROZDZIAŁ XI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Zamkniętą kopertę (paczkę) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w 

siedzibie Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie ul. Miraszewskiego 3, 48-

370 Paczków, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.11.2022 r. do godz. 11:00. 

2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty 

otrzymane przez Zamawiającego po wyżej wymienionym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone 

Wykonawcom.  

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11.2022 r. o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego: Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji ul. Miraszewskiego 3, 48-370 Paczków.  

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie 

złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania 

ofert.  

5. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad 

obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy 

dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) 

każdej zmiany należy opatrzeć napisem „zmiana nr…” 

6. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez 

umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według 

zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie 

należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”. 

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 

dotyczące, ceny oferty, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie. 

9. Informacje o których mowa w pkt. 7 i 8 Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie 

byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.  

ROZDZIAŁ XII Opis sposobu obliczania ceny 

1. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie przedmiotu zamówienia ustalonego w 

rozdziale III niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą 

podlegały zmianom.  

3. Cenę oferty należy określić w polskich złotych, cyfrowo i słownie z zaokrągleniem do dwóch miejsc po 

przecinku. 

4. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z 

uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na 

niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian 

w treści oferty- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona  

5. Przez oczywistą omyłkę rachunkową należy rozumieć taki błąd popełniony przez Wykonawcę w 

obliczeniu ceny, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego na 

dobrych składnikach wyjściowych i który znając reguły arytmetyczne można jednoznacznie poprawić.  
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6. Rozliczenia za wykonanie przedmiotu zmówienia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone 

będą w polskich złotych. 

ROZDZIAŁ XIII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert  

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1. Zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 

postępowania. 

2. Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

2. Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium, 

którego znaczenie określa procent: 

1. Cena oferty (C) – 100%, obliczona według wzoru: 

C= (cena netto oferty najtańszej/cena netto badanej oferty)x100 

3. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi 100 pkt. 

4. Oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.  

5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 

złożone o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 

w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 

złożonych ofertach.   

ROZDZIAŁ XIV Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.  

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielanie zamówienia, których oferta uznana zostanie za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizacje zamówienia zobowiązani są do zawarcia 

umowy cywilno-prawnej na okres co najmniej wykonania przedmiotu zamówienia. Niezwłocznie po 

zawiadomieniu o wyborze oferty, a przed podpisaniem umowy, Wykonawcy muszą przedstawić 

Zamawiającemu umowę w oryginale, opisującą przyjętą formę prawną oraz określającą szczegółowo 

sposób współdziałania w wykonywaniu przedmiotu zamówienia.  

3. Umowa musi być podpisana przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców 

składających ofertę wspólną.  

4. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy 

Zamawiający wybiera spośród pozostałych ofert, ofertę najkorzystniejszą, która uzyskała największą 

liczbę punktów bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

ROZDZIAŁ XV Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

ROZDZIAŁ XVI Istotne dla stron postanowienia które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej 

zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił 

warunki takiej zmiany.  

2. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia 

publicznego określone zostały w załączonym do niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia projekcie umowy.  

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z 

okoliczności wymienionej poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzania: 

1. Zmiana obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie 

kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość 

zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez 

Wykonawcę.  
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2. Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy np.: zmiana numeru 

rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec 

podwykonawców,  

3. Zmiana danych teleadresowych. 

ROZDZIAŁ XVII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

Kodeks cywilny. 

ROZDZIAŁ XVIII Opis części zamówienia 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

ROZDZIAŁ XIX  Umowa ramowa 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

ROZDZIAŁ XX Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.  

ROZDZIAŁ XXI Oferty wariantowe 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

ROZDZIAŁ XXII Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej 

Adres poczty elektronicznej: kontakt@zwikpaczkow.pl 

Adres strony internetowej: www.zwikpaczkow.pl 

ROZDZIAŁ XXIII Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

między zamawiającym a wykonawcą 

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.  

ROZDZIAŁ XXIV Aukcja elektroniczna 

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

ROZDZIAŁ XXV 

Informacje dodatkowe 

1. Protokół z postępowania wraz z załącznikiem jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po 

dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty 

udostępnia się od chwili ich otwarcia.  

2. Zamawiający może udostępnić oferty zainteresowanym Wykonawcom, na ich pisemny wniosek w 

terminie uprzednio uzgodnionym z Zamawiającym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zwikpaczkow.pl/
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I. Formularz oferty z załącznikami  

 

Załącznik nr 1 

do SIWZ 

 

…………………………………………, dnia ………………………. 
                                                                                                                                                 Miejscowość                                                                   data 

 

1. Zamawiający  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji  

Ul. Miraszewskiego 3, 48-370 Paczków 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

2. Wykonawca 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Osoba uprawniona do kontaktów 

Imię i nazwisko   

Adres  

Nr telefonu   

Nr faksu   

Adres e-mil  

 

4. Przedmiot zamówienia  

Na podstawie warunków zamówienia  podejmuje się wykonania zakresu prac będących przedmiotem 

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych 

osadów ściekowych (odpad o kodzie 19 08 05) z terenu Oczyszczalni Ścieków w Paczkowie przy ulicy 

Moniuszki 17 w ilości około 800 Mg. w okresie 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r.” 

Cena ryczałtowa bez VAT (netto) 

za 1 Mg wywiezionego i zagospodarowanego 

ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego 

 

Słownie 

 

 

 

Podatek VAT  

Słownie 

 

 

Cena ryczałtowa z VAT(brutto) 

za 1 Mg wywiezionego i zagospodarowanego 
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ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego 

Słownie 

 

 

 

Termin wykonania zamówienia  

 

01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. 

Warunki płatności  

 

21 dnia od daty otrzymania faktury 

 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy 

do niej zastrzeżeń 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.  

7. Usługę objętą zamówieniem zamierzamy wykonać sami/ zamierzamy zlecić – powierzyć 

podwykonawcom.  

lp Nazwa części zamówienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego oraz projektu umowy na 

usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych 

osadów ściekowych (odpad o kodzie 19 08 05) z terenu Oczyszczalni Ścieków w Paczkowie przy 

ulicy Moniuszki 17 w okresie 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. załączonej do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i przyjmujemy ją w całości. W przypadku wygrania zapytania ofertowego 

zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. Załącznikami do oferty są: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………… 
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11. Podpis(y) Wykonawcy(ów) 

lp Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Imię i nazwisko 

Osoby 

(osób)upoważnionej(ych)do 

podpisania niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby (osób) 

upoważnionej (ych)do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawców(y) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów) 
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Załącznik nr 2 

do SIWZ 

 

…………………………………………, dnia ………………………. 
                                                                                            Miejscowość                                                                  data 

 

1. Zamawiający  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji  

Ul. Miraszewskiego 3, 48-370 Paczków 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW  

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

2. Wykonawca 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Składając ofertę w zapytaniu ofertowym na usługę związaną z odbiorem, transportem i 

zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (odpad o kodzie 19 08 05) z 

terenu Oczyszczalni Ścieków w Paczkowie przy ulicy Moniuszki 17 w ilości około 800 Mg. w okresie 

01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r, oświadczam(y), że:  

a) Posiadam(y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) Posiadam(y) wiedze i doświadczenie, 

c) Dysponuję(my) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia,  

d) Znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

lp Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Imię i nazwisko 

Osoby 

(osób)upoważnionej(ych)do 

podpisania niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y)osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawców(y) 

Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) 
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Załącznik nr 3 

do SIWZ 

 

........................................, dnia .............................. 

                                        
Miejscowość                                             

 
data

 

 

1. Zamawiający: 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie 

ul. Miraszewskiego 3, 48-370 Paczków 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU 

PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

2. Wykonawca: 

L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Składając ofertę w zapytaniu ofertowym na usługę związaną z odbiorem, transportem i 

zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (odpad o kodzie 19 08 05) z terenu 

Oczyszczalni Ścieków w Paczkowie przy ulicy Moniuszki 17 w ilości około 800 Mg. w okresie 01.01.2023r. 

do 31.12.2023r. oświadczam(y), że nie podlegam(my) wykluczeniu z postępowania o udzielenie ww. 

zamówienia. 

 

3. Podpis(y) Wykonawcy(ów): 

L.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Imię i nazwisko 

osoby(osób) 

upoważnionej(nych) 

do podpisania 

niniejszej oferty w 

imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 

osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 

do podpisania 

niniejszej oferty w 

imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów) 
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Załącznik nr 4 

do SIWZ 

 

…………………………………………, dnia ………………………. 
                                                                                                                                   Miejscowość                                                             data 

 

1. Zamawiający  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji  

Ul. Miraszewskiego 3, 48-370 Paczków 

 

WYKAZ NARZĘDZI WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH 

DOSTĘPNYCH U WYKONAWCY USŁUGI 

2. Wykonawca 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oświadczam(y), że dysponujemy następującym sprzętem technicznym niezbędnym do wykonania 

zamówienia będącego przedmiotem zapytania ofertowego na usługę związaną z odbiorem, transportem i 

zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (odpad o kodzie 19 08 05) z terenu 

Oczyszczalni Ścieków w Paczkowie przy ulicy Moniuszki 17 w ilości około 800 Mg. w okresie 01.01.2023r. 

do 31.12.2023r.  

RODZAJ I TYP SPRZĘTU 

(dotyczy samochodu/ów 

i kontenerów) 

ILOŚĆ STAN TECHNICZNY INFORMACJA O 

PODSTAWIE 

DYSPONOWANIA 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

Jeżeli Wykonawca będzie polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków, musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia.  

lp Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Imię i nazwisko 

Osoby (osób) 

upoważnionej(ych)do 

podpisania niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y)osoby 

(osób)upoważnionej 

(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w 

imieniu 

Wykonawców(y) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów) 
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III. Wzór umowy  

 

Paczków, dnia ………………….r 
                                                               

                                                                     

 

U M O W A NR ……………….- PROJEKT (opcja I) 

 

zawarta w dniu ………………... w Paczkowie pomiędzy:  

Gminą Paczków ul. Rynek 1; 48-370 Paczków; Zakładem Wodociągów i Kanalizacji ul. 

Miraszewskiego 3, 48-370 Paczków posiadający numery NIP: 753-23-77-915,  
zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentują:  

1. Dyrektor Zakładu  - Marek Kieliszek 

2. Główny Księgowy – Zygmunt Cisek 

a  

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

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

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

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

……….., zwanym dalej  Wykonawcą, którego reprezentują: 

1. …………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………… 

 

 

o następującej treści:  

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych 

osadów ściekowych (odpad o kodzie 19 08 05) z Oczyszczalni Ścieków w Paczkowie przy ul. Moniuszki 17 

w roku 2023 w ilości około 800 Mg.  

 

§ 2 

1. Do realizacji przedmiotu umowy zastosowanie mają następujące przepisy:  

a) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (jednolity tekst: (jednolity tekst: Dz. U. 2022 

poz.699, z póź.zm.), dalej zwana Ustawą o odpadach,  

b) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz.1973 z póź. 

zm.),  

c) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów 

ściekowych (Dz. U. 2015 r., poz. 257),  

 

2. Wywóz osadów 

2.1 Wywóz osadów z oczyszczalni może odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 

14.00. 

2.2 Odbiór załadowanego ustabilizowanym, komunalnym osadem ściekowym kontenera i jednoczesnego 

podstawienia pustego kontenera (wysokość burty kontenera nie większa niż 2,5 m, o pojemności ok. 

30 m3) będzie realizowane zgodnie z harmonogramem pracy oczyszczalni, a także w zależności od 

bieżącej sytuacji i potrzeb Zamawiającego. Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu umowy w 

ciągu 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy dokonanego przez Zamawiającego pod nr 

telefonu:..…………………………….nr faksu:…………………………… lub na adres e-mail: 

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

2.3 Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do transportu odpadów, posiada numer 

rejestrowy BDO tj………………………………..oraz wszelkie wpisy BDO będące przedmiotem 

przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zezwolenia na transport odpadów i 

zobowiązuje się do ich aktualizowania i dostarczania Zamawiającemu, w całym okresie 

obowiązywania umowy. 

2.4 Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie od zaistnienia zdarzenia Zamawiającego o:  
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a) wstrzymaniu lub cofnięciu decyzji na transport odpadów z uwzględnieniem komunalnych osadów 

ściekowych,  

2.5 W przypadkach okoliczności wskazanych w ust. 2.4, Zamawiający może rozwiązać umowę z winy 

Wykonawcy. 

2.6 Wykonawca zobowiązany jest do transportu osadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić szczelny, zabezpieczony przed 

wypadaniem i niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych transport osadów. 

2.7 Wykonawca zapewnia utrzymanie w czystości miejsca odbioru osadu i drogi dojazdowej a wszystkie 

roboty prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.  

2.8 Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać ważenie samochodowych środków transportowych 

(tara) i odbieranych osadów na legalizowanej wadze, a dokument z wynikami ważenia przesłać w 

dniu wywozu Zamawiającemu na adres e-mail: oczyszczalnia@zwikpaczkow.pl lub dostarczyć do 

siedziby Zakładu. 

2.9 Obowiązki Wykonawcy: 

A. W przypadku stosowania osadów na gruntach zgodnie z art. 96 ust.1 pkt 1-3 Ustawy o odpadach 

(dotyczy opcji I): 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt kontenery przystosowane do 

przewozu komunalnych osadów ściekowych, którymi będzie realizowany wywóz osadów w 

celu ich zagospodarowania. 

2. Wykonawca dostarczy kontenery przeznaczone do załadunku dokładnie opróżnione. 

3. Wykonawca gwarantuje świadczenie usług w sposób ciągły i niezawodny. W przypadku 

nieterminowego i nieciągłego wywozu Wykonawca ponosić będzie koszty jego składowania i 

pryzmowania. 

4. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do umowy:  

a) akt własności lub inny dokument określający tytuł prawny do gruntów, na których mają 

być stosowane osady ściekowe; z zastrzeżeniem, że Wykonawca jest władającym 

powierzchnią ziemi w rozumieniu przepisów określonych w §2 ust. 1,  

b) oświadczenie, że Wykonawca jest władającym powierzchnią ziemi w rozumieniu 

przepisów określonych w §2 ust. 1, 

c) w przypadku, gdy Wykonawca nie jest władającym powierzchnią ziemi wymagana jest 

umowa z posiadaczem tych gruntów;  

d) mapy ewidencji gruntów, wypisy z ewidencji gruntów określający dane właściciela lub 

użytkownika, miejsce stosowania osadów tj.: miejscowość, numer i powierzchnię działki, 

numer i nazwę obrębu geodezyjnego wydany przez właściwy organ o powierzchni 

niezbędnej do zagospodarowania osadu do końca roku 2023,  

e) oświadczenie Wykonawcy, że spełnione są wszystkie warunki stosowania komunalnych 

osadów ściekowych w szczególności z uwzględnieniem art. 96 ust. 12 ustawy o odpadach,  

f) oświadczenie Wykonawcy o sposobie zagospodarowania osadu, 

g) oświadczenie, że osady będą aplikowane na przebadanych gruntach, zgodnie z 

wyliczonymi dawkami, 

h) oświadczenie Wykonawcy, że dana działka przeznaczona do zagospodarowania osadem 

jest przeznaczona tylko i wyłącznie na ten cel dla Zamawiającego oraz podanie informacji 

o wcześniejszym stosowaniu (rodzaj i wartość dawki) lub niestosowaniu osadów 

ściekowych na danej działce,  

i) oświadczenie, że władający powierzchnią ziemi zobowiązuje się przechowywać wyniki 

badań komunalnych osadów ściekowych oraz gruntów, a także informację o dawkach 

osadu przez okres 5 lat od dnia zastosowania osadów, 

5. Wykonawca zobowiązany jest co najmniej na 14 dni przed każdym zastosowaniem osadów na 

danym gruncie powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej o lokalizacji gruntów, na 

których zamierza stosować komunalne osady ściekowe Zamawiającego, ze wskazaniem 

danych określonych w przepisie art. 96 ust.9 Ustawy o odpadach, celem umożliwienia 

Zamawiającemu wykonania obowiązku określonego w art. 96 ust.8 Ustawy o odpadach.  

6. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za stosowanie osadów w sposób inny i na 

gruntach innych niż określił w dokumentach dołączonych do oferty. 

7. W przypadku kontroli Inspekcji Państwowych i ewentualnych kar finansowych nałożonych na 

Zamawiającego (jako na wytwórcę) wynikających z zagospodarowania osadów niezgodnie z 

mailto:oczyszczalnia@zwikpaczkow.pl


20 
 

warunkami zawartymi w umowie, Zamawiający obciąży finansowo Wykonawcę a 

Wykonawca będzie zobowiązany to obciążenie w całości pokryć. 

8. Zamawiający nie dopuszcza udziału Podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia z 

zastrzeżeniem transportu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.   

9. Wymagane jest by Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej terenu oraz 

uzyskał szczegółowe informacje odnośnie załadunku i częstotliwości wywozu. Wykonawca, 

który zrezygnuje z odbycia wizji lokalnej, nie będzie mógł podczas wykonywania umowy 

zgłaszać uwag do sposobu jej realizacji, stanu faktycznego i okoliczności związanych z 

wykonaniem zamówienia, o których mógł się dowiedzieć uczestnicząc w wizji lokalnej. 

10. Zamawiający zobowiązany jest do: 

a) dostarczenia wyników badań osadów ściekowych, 

b) dostarczenia wyników badań gruntów zaproponowanych przez Wykonawcę, na których 

będą stosowane osady ściekowe, 

c) określenia dawek osadów ściekowych, które można stosować na poszczególnych gruntach, 

d) umożliwienia Wykonawcy swobodnego dojazdu do miejsca ustawienia kontenera, 

e) przedstawienia przed zastosowaniem osadów na danym gruncie władającemu powierzchnią 

ziemi oraz Wykonawcy, na którym komunalne osady ściekowe mają być stosowane, 

informacji o dawkach osadu jakie mają być stosowane wraz z wynikami badań osadu i 

gruntu w rozumieniu przepisów określonych w §2 ust.1, 

11.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wyniki badań gruntów. Jeśli zaproponowane 

grunty nie nadają się do zagospodarowania osadu zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

Wykonawca jest zobowiązany do wyszukania innych terenów i uzyskania prawa do władania 

nimi własnym staraniem i na własny koszt, 

12. Pobór prób gleby odbywał się będzie każdorazowo w obecności Zamawiającego i 

Wykonawcy na gruntach, które Wykonawca przedstawił Zamawiającemu do 

zagospodarowania osadem, 

13. Koszty wykonania badań osadów zostaną pokryte przez Zamawiającego,  

14. Koszty poniesione przez Zamawiającego związane z dojazdem i badaniem zaproponowanych 

gruntów oraz ustaleniem dawek stosowanych osadów pokryje w całości Wykonawca, 

15. Wykonawca zobowiązany jest do aplikowania osadu na przebadanych gruntach, zgodnie z 

wyliczonymi dawkami, 

16. Wykonawca zobowiązany jest wywozić osady tylko na te działki, na których w okresie 

ostatnich 3 lat nie były stosowane komunalne osady ściekowe (z wyjątkiem sytuacji gdy 

wcześniej stosowany komunalny osad ściekowy na daną działkę miał określoną dopuszczalną 

dawkę osadu na 1 rok lub 2 lata)  oraz nie stosować odebranych od Zamawiającego osadów 

łącznie z osadami z innych oczyszczalni na gruntach oferowanych Zamawiającemu, 

17. Wykonawca wykona umowę zgodnie ze złożoną ofertą oraz przepisami ustawy o odpadach. 

 

§ 3 

1. Okres obowiązywania umowy:  

a) rozpoczęcie –  01.01.2023r.  

b) zakończenie – 31.12.2023r.  

2. Przed terminem wygaśnięcia umowy może być ona rozwiązana przez Zamawiającego z zachowaniem 

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.  

3. Do wypowiedzenia umowy wymagana jest forma pisemna. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego opróżnienia kontenera na dzień 31.12.2023r.  

5. Strony uzgadniają, że zakres realizacji przedmiotu umowy będzie realizowany w okresie miesięcznym 

liczonym od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. 

6. Miesięczne rozliczenie ilości przekazanych osadów dokonywane będzie na podstawie dokumentów z 

wynikami ważenia realizowanych przez Wykonawcę transportów osadów, o których mowa w §2 ust.2 pkt 

2.8. 

7. W oparciu o miesięczne rozliczenie, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający, sporządzi zbiorczą Kartę 

Przekazania Odpadów w odpowiedniej ilości egzemplarzy, na której Wykonawca potwierdzi wykonanie 

transportu (transportujący odpad) i przejęcie osadów (przejmujący odpad) oraz dostarczy zbiorczą Kartę 

Przekazania Odpadów Zamawiającemu najpóźniej do 10-go dnia roboczego każdego miesiąca.  

8. Załadunek osadów na oczyszczalni ścieków na środek transportowy Wykonawcy następuje kosztem i 

staraniem Wykonawcy w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00.  
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§ 4 

1. Osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy będzie: 

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

2. Koordynatorem całości spraw związanych z realizacją niniejszej umowy ze strony Zamawiającego 

będzie: ……………………………………………………………………………………………………. 

 

§ 5 

1. Za wykonany przedmiot zamówienia określony w § 1 umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 

ustaloną cenę:  

Cena jednostkowa netto – …………… PLN za tonę (Mg)  

obowiązujący VAT – …………………. PLN  

Cena jednostkowa brutto – …………… PLN za tonę (Mg)  

Cena brutto słownie – ……………………………………. 

2. W/w cena jednostkowa jest stała i obowiązuje przez cały okres trwania umowy. 

3. Zakres zrealizowania przedmiotu umowy za okres rozliczeniowy będzie określony w zbiorczej Karcie 

Przekazania Odpadów, o której mowa w §3 ust. 7. 

4. Podstawą wystawienia faktury VAT za okres rozliczeniowy będzie potwierdzenie na zbiorczej Karcie 

Przekazania Odpadów (złożenie podpisu i daty) przejęcia odpadów. 

5. Wykonawca wystawi fakturę VAT na kwotę uwzględniającą wielkość zrealizowanego zakresu 

przedmiotu umowy zgodnie z ust. 3 i cenę jednostkową określoną w ust.1. Wykonawca dostarczy fakturę 

VAT wraz z oryginalnymi dokumentami z wynikami ważenia osadu Zamawiającemu najpóźniej do 10-go 

dnia roboczego każdego miesiąca.  

6. Należność za usługę regulowana będzie przelewem na konto Wykonawcy wg wystawionych przez niego 

faktur VAT na rachunek bieżący wskazany na fakturze w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez 

Zamawiającego.  

7. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty Wykonawca będzie naliczał odsetki 

za zwłokę w ustawowej wysokości.  

 

§ 6 

1. Obowiązującą formą odszkodowania pomiędzy stronami będą kary umowne.  

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, strony ustalają następujące kary 

umowne: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) za nieterminowe wykonanie określonego niniejszą umową przedmiotu umowy w wysokości 0,20% 

wynagrodzenia umownego za dany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki;  

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 4% 

wynagrodzenia umownego, 

c) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków umowy i poniesienie 

w związku z tym przez Zamawiającego kar finansowych, Wykonawca zobowiązuje się do ich 

pokrycia w całości.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  

a) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 4% wynagrodzenia umownego,  

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

3. Strony zastrzegają sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej 

szkody oraz utraconych korzyści.  

4. Zasady ustalania odszkodowania za niewykonane lub nienależyte wykonanie umowy strony będą opierać 

o przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 471).  

 

§ 7 

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:  

1. Wykonawcy gdy:  

1. Zamawiający nie reguluje na bieżąco zapłaty za faktury i pomimo wezwania przez Wykonawcę 

zwleka z zapłatą dłużej niż 30 dni licząc od terminu zapłaty określonego w przedmiotowej umowie;  

2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków 

określonych w umowie na warunkach przedmiotowej umowy.  
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2. Zamawiającemu gdy:  

1. Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy mimo wezwania drogą telefoniczną lub elektroniczną lub 

pisemną przez Zamawiającego lub przerwał i nie wznowił wywozu, pomimo wezwań Zamawiającego 

przez okres dłuższy niż 3 dni;  

2. Wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 

odstąpić od umowy niezwłocznie od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
umowy.  

3. Zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub zostanie rozwiązana firma Wykonawcy bądź zostanie 

wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

4. Wykonawca utraci pozwolenia niezbędne do wykonania przedmiotowej umowy.   

 

§ 8 

1. Zamawiający oświadcza, że podane dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu podjęcia 

niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy wchodzących w zakres 

przedmiotowy działalności Zamawiającego.  

2. Wykonawca posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.   

3. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne do wykonania umowy, której 

stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, 

przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO).  

§ 9 

Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu 

odpowiedzialności cywilnej oraz szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi przy 

realizacji przedmiotu umowy.  

§ 10 

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna podać pisemne uzasadnienie swojej 

decyzji.  

§ 11 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 13 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego.  

 

§ 14 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

Zamawiającego i Wykonawcy.  

§ 15 

Integralną częścią umowy jest: 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 

- Oferta. 

 

 

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

                                       Zamawiający                                                                 Wykonawca 
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Paczków, dnia ………………….r 
                                                                                                                                   

 

 

 

U M O W A NR ……………….PROJEKT (opcja II) 

 

zawarta w dniu ………………... w Paczkowie pomiędzy:  

Gminą Paczków ul. Rynek 1; 48-370 Paczków; Zakładem Wodociągów i Kanalizacji ul. 

Miraszewskiego 3, 48-370 Paczków posiadający numery NIP: 753-23-77-915,  

zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentują:  

1. Dyrektor Zakładu  - Marek Kieliszek 

2. Główny Księgowy – Zygmunt Cisek 

a  

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

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

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

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

……….., zwanym dalej  Wykonawcą, którego reprezentują: 

1. …………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………… 

 

 

o następującej treści:  

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych 

osadów ściekowych (odpad o kodzie 19 08 05) z Oczyszczalni Ścieków w Paczkowie przy ul. Moniuszki 17 

w roku 2023 w ilości około 800 Mg.  

 

§ 2 

1. Do realizacji przedmiotu umowy zastosowanie mają następujące przepisy:  

a) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (jednolity tekst: Dz. U. 2022 poz.699, z póź.zm.), dalej 

zwana Ustawą o odpadach,  

b) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz.1973 z póź.zm.),  

c) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów 

ściekowych (Dz. U. 2015 r., poz. 257),  

 

2. Wywóz osadów 

2.1 Wywóz osadów z oczyszczalni może odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 

14.00. 

2.2 Odbiór załadowanego ustabilizowanym, komunalnym osadem ściekowym kontenera i jednoczesnego 

podstawienia pustego kontenera (wysokość burty kontenera nie większa niż 2,5 m, o pojemności ok. 

30 m3) będzie realizowane zgodnie z harmonogramem pracy oczyszczalni, a także w zależności od 

bieżącej sytuacji i potrzeb Zamawiającego. Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu umowy w 

ciągu 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy dokonanego przez Zamawiającego pod nr 

telefonu:..…………………………….nr faksu:…………………………… lub na adres e-mail: 

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

2.3 Wykonawca oświadcza, że posiada i dostarczy niezbędne uprawnienia do transportu odpadów 

nr………………………………………………..z dnia…………………………….wydanego przez 

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

będących przedmiotem przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zezwolenia na 

transport odpadów i zobowiązuje się do ich aktualizowania i dostarczania Zamawiającemu, w całym 

okresie obowiązywania umowy. 

2.4 Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie od zaistnienia zdarzenia Zamawiającego o:  

a) wstrzymaniu lub cofnięciu decyzji na transport odpadów z uwzględnieniem komunalnych osadów 

ściekowych,  
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2.5 W przypadkach okoliczności wskazanych w ust. 2.4, Zamawiający może rozwiązać umowę z winy 

Wykonawcy. 

2.6 Wykonawca zobowiązany jest do transportu osadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić szczelny, zabezpieczony przed 

wypadaniem i niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych transport osadów. 

2.7 Wykonawca zapewnia utrzymanie w czystości miejsca odbioru osadu i drogi dojazdowej a wszystkie 

roboty prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.  

2.8 Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać ważenie samochodowych środków transportowych 

(tara) i odbieranych osadów na legalizowanej wadze a dokument z wynikami ważenia przesłać 

niezwłocznie Zamawiającemu na adres e-mail: oczyszczalnia@zwikpaczkow.pl lub dostarczyć do 

siedziby Zakładu. 

2.9 Obowiązki Wykonawcy: 

B. W przypadku stosowania osadów do celów innych niż określone w art. 96 ust.1 pkt 1,2,3 Ustawy o 

odpadach (dotyczy opcji II): 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt kontenery przystosowane do przewozu 

komunalnych osadów ściekowych, którymi będzie realizowany wywóz osadów w celu ich 

zagospodarowania. 

2. Wykonawca dostarczy kontenery przeznaczone do załadunku dokładnie opróżnione. 

3. Wykonawca gwarantuje świadczenie usług w sposób ciągły i niezawodny. W przypadku 

nieterminowego i nieciągłego wywozu Wykonawca ponosić będzie koszty jego składowania i 

pryzmowania. 

4. Wykonawca zgodnie z art. 27 ust. 3 Ustawy o odpadach, staje się posiadaczem odpadu z 

wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z zapisów Ustawy o odpadach w tym zakresie, a w 

szczególności przejmuje odpowiedzialność za postępowanie z ustabilizowanym komunalnym 

osadem ściekowym (kod 19 08 05). Odpowiedzialność Wykonawcy zaczyna się z chwilą 

przekazania odpadów tj. od momentu wywiezienia osadu poza bramę terenu Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie.  

5. Zamawiający nie dopuszcza przetwarzania odpadów w procesie odzysku R10. 

6. Osady ściekowe należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

7. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do umowy: 

a) akt własności lub inny dokument określający tytuł prawny do gruntów, na których mają być 

stosowane osady ściekowe; z zastrzeżeniem, że Wykonawca jest władającym powierzchnią 

ziemi w rozumieniu przepisów określonych w §2 ust 1,  

b) oświadczenie, że Wykonawca jest władającym powierzchnią ziemi w rozumieniu przepisów 

określonych w §2 ust 1, 

c) oświadczenie o sposobie zagospodarowania ustabilizowanego osadu ściekowego, 

d) oświadczenie, że wywóz poza teren województwa opolskiego ustabilizowanych komunalnych 

osadów ściekowych nie jest związane ograniczeniem, o którym mowa w art. 20 Ustawy o 

odpadach. 

8. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie: 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów nr 

………………………………z dnia………………………………………………….wydanego 

przez ……………………………………………………………………………………za pomocą 

procesów R……………………………………………………………………………, 

i zobowiązuje się do aktualizowania i dostarczania Zamawiającemu, w całym okresie 

obowiązywania umowy zezwoleń na przetwarzanie odpadów z uwzględnieniem przepisów 

Ustawy o odpadach. 

9. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie od zaistnienia zdarzenia Zamawiającego 

o:  

a) wstrzymaniu lub cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania 

odpadów z uwzględnieniem komunalnych osadów ściekowych. 

10. W przypadkach okoliczności wskazanych w ust. 9, Zamawiający może rozwiązać umowę z winy 

Wykonawcy. 

11. Zamawiający zobowiązany jest do: 

a) dostarczenia wyników badań osadów ściekowych, 

b) umożliwienia Wykonawcy swobodnego dojazdu do miejsca ustawienia kontenera. 

mailto:oczyszczalnia@zwikpaczkow.pl
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12. Wykonawca wykona umowę zgodnie ze złożoną ofertą oraz przepisami ustawy o odpadach. 

 

§ 3 

1. Okres obowiązywania umowy:  

a) rozpoczęcie – 01.01.2023r.  

b) zakończenie – 31.12.2023r.  

2. Przed terminem wygaśnięcia umowy może być ona rozwiązana przez Zamawiającego z zachowaniem 

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.  

3. Do wypowiedzenia umowy wymagana jest forma pisemna. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego opróżnienia kontenera na dzień 31.12.2023r.  

5. Strony uzgadniają, że zakres realizacji przedmiotu umowy będzie realizowany w okresie miesięcznym 

liczonym od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. 

6. Miesięczne rozliczenie ilości przekazanych osadów dokonywane będzie na podstawie dokumentów z 

wynikami ważenia realizowanych przez Wykonawcę transportów osadów, o których mowa w §2 ust.2 pkt 

2.8. 

7. W oparciu o miesięczne rozliczenie, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający, sporządzi zbiorczą Kartę 

Przekazania Odpadów w odpowiedniej ilości egzemplarzy, na której Wykonawca potwierdzi wykonanie 

transportu (transportujący odpad) i przejęcie osadów (przejmujący odpad) oraz dostarczy zbiorczą Kartę 

Przekazania Odpadów Zamawiającemu najpóźniej do 10-go dnia roboczego każdego miesiąca.  

8. Załadunek osadów na oczyszczalni ścieków na środek transportowy Wykonawcy następuje kosztem i 

staraniem Wykonawcy w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00.  

 

§ 4 

1. Osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy będzie: 

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

2. Koordynatorem całości spraw związanych z realizacją niniejszej umowy ze strony Zamawiającego 

będzie: ……………………………………………………………………………………………………… 

 

§ 5 

1. Za wykonany przedmiot zamówienia określony w § 1 umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 

ustaloną cenę:  

Cena jednostkowa netto – …………… PLN za tonę (Mg)  

obowiązujący VAT – …………………PLN  

Cena jednostkowa brutto – ……………PLN za tonę (Mg)  

Cena brutto słownie – ……………………………………. 

2. W/w cena jednostkowa jest stała i obowiązuje przez cały okres trwania umowy. 

3. Zakres zrealizowania przedmiotu umowy za okres rozliczeniowy będzie określony w zbiorczej Karcie 

Przekazania Odpadów. 

4. Podstawą wystawienia faktury VAT za okres rozliczeniowy będzie potwierdzenie na zbiorczej Karcie 

Przekazania Odpadów (złożenie podpisu i daty) przejęcia odpadów. 

5. Wykonawca wystawi fakturę VAT na kwotę uwzględniającą wielkość zrealizowanego zakresu 

przedmiotu umowy zgodnie z ust. 3 i cenę jednostkową określoną w ust.1. Wykonawca dostarczy fakturę 

VAT wraz z oryginalnymi dokumentami z wynikami ważenia osadu Zamawiającemu najpóźniej do 10-go 

dnia roboczego każdego miesiąca.  

6. Należność za usługę regulowana będzie przelewem na konto Wykonawcy wg wystawionych przez niego 

faktur VAT na rachunek bieżący wskazany na fakturze w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez 

Zamawiającego.  

7. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty Wykonawca będzie naliczał odsetki 

za zwłokę w ustawowej wysokości.  

 

§ 6 

1. Obowiązującą formą odszkodowania pomiędzy stronami będą kary umowne.  

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, strony ustalają następujące kary 

umowne: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) za nieterminowe wykonanie określonego niniejszą umową przedmiotu umowy w wysokości 0,20% 

wynagrodzenia umownego za dany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki;  
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b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 4% 

wynagrodzenia umownego, 

c) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków umowy i poniesienie 

w związku z tym przez Zamawiającego kar finansowych, Wykonawca zobowiązuje się do ich 

pokrycia w całości.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  

a) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 4% wynagrodzenia umownego,  

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

3. Strony zastrzegają sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej 

szkody oraz utraconych korzyści.  

4. Zasady ustalania odszkodowania za niewykonane lub nienależyte wykonanie umowy strony będą opierać 

o przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 471).  

 

§ 7 

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:  

1. Wykonawcy gdy:  

1. Zamawiający nie reguluje na bieżąco zapłaty za faktury i pomimo wezwania przez Wykonawcę 

zwleka z zapłatą dłużej niż 30 dni licząc od terminu zapłaty określonego w przedmiotowej umowie;  

2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków 

określonych w umowie na warunkach przedmiotowej umowy.  

2. Zamawiającemu gdy:  

1. Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy mimo wezwania drogą telefoniczną lub elektroniczną lub 

pisemną przez Zamawiającego lub przerwał i nie wznowił wywozu, pomimo wezwań Zamawiającego 

przez okres dłuższy niż 3 dni;  

2. wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 

odstąpić od umowy niezwłocznie od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
umowy.  

3. zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub zostanie rozwiązana firma Wykonawcy bądź zostanie 

wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

4. Wykonawca utraci pozwolenia niezbędne do wykonania przedmiotowej umowy.   

 

§ 8 

1. Zamawiający oświadcza, że podane dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu podjęcia 

niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy wchodzących w zakres 

przedmiotowy działalności Zamawiającego.  

2. Wykonawca posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.   

3. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne do wykonania umowy, której 

stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, 

przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO).  

 

§ 9 

Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu 

odpowiedzialności cywilnej oraz szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi przy 

realizacji przedmiotu umowy.  

 

§ 10 

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna podać pisemne uzasadnienie swojej 

decyzji.  
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§ 11 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 13 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego.  

 

§ 14 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

Zamawiającego i Wykonawcy.  

 

§ 15 

 Integralną częścią umowy jest: 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 

- Oferta. 

 

 

 

 

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

                                       Zamawiający                                                                 Wykonawca 

 

 

 


