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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: 

„Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych 

z Oczyszczalni ścieków w Sulęcinie i Wędrzynie w okresie od dnia zawarcia umowy  do 

31.12.2021 r.” nr ZWIK.SP.KDZ. 26.02.2021 
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1. ZAMAWIAJĄCY 

Nazwa: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o., 

Adres: ul. Ignacego Daszyńskiego 58, 69-200 Sulęcin, 

NIP: 429 007 17 94, 

REGON: 365 103 042, 

KRS: 0000635837 

tel. 95 755 46 56, 

e-mail: sekretariat@zwiksulecin.pl, 

adres strony internetowej: www.zwiksulecin.pl 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Niniejsze zamówienie jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 132 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 

ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm., 

dalej zwaną Pzp). W związku z art. 133 ust. 1 Pzp do powyższego postępowania nie stosuje się 

przepisów Pzp. 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o Regulamin 

udzielania zamówień podprogowych dla kwot sektorowych, wprowadzony zarządzeniem Prezesa 

Zarządu Zamawiającego nr 1/1/2021 z 15 stycznia 2021 r. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Wspólny słownik zamówień (CPV): 

90513600-2 Usługi usuwania osadów 

90513700-3 Usługi transportu osadów 

90513800-4 Usługi obróbki osadów 

90513900-5 Usługi likwidacji osadów 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych 

komunalnych osadów ściekowych w okresie od od dnia zawarcia umowy do 31.12.2021 r., 

stanowiących odpady o kodzie 19 08 05,  z Oczyszczalni   ścieków   w   Sulęcinie   i   Wędrzynie, 

z zachowaniem wymogów określonych przepisami prawa, w tym w zgodzie z Ustawą z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm., dalej Uodp), ustawie z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.), 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów 

ściekowych (Dz. U. poz. 257) oraz pozostałych aktów powszechnie obowiązującego prawa 

dotyczących realizacji zamówienia. 

Szacunkowa ilość odpadu objętego przedmiotem zamówienia: 2600 ton. Zamawiający zastrzega, 

że podane ilości są ilościami szacunkowymi i Zamawiający nie musi zrealizować oznaczonej ilości 

Mg. 

Zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych powinno zostać 

wykorzystane przez Wykonawcę na cele rolnicze zgodnie z art. 96 Uodp. 

              Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu w każdym czasie bez  podania  

mailto:sekretariat@zwiksulecin.pl
http://www.zwiksulecin.pl/
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przyczyny. 

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi oferent. 

Wszystkie załączniki do SWZ stanowią jego integralną część. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, których łączna wartość nie 

wyniesie więcej niż 25% wynagrodzenia wykonawcy brutto objętego zamówieniem 

podstawowym. 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w polskich złotych. 

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 zł (pięć tysięcy PLN). 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ „Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia” wraz z załącznikami. 

4. Charakterystyka osadów: 

1) osad odwodniony o średniej zawartości suchej masy  15 – 35 %, 

2) parametry osadu są zgodne z aktualnymi badaniami wykonywanymi nie rzadziej niż raz na cztery 

miesiące przez laboratorium akredytowane na zlecenie Zamawiającego, 

3) osad spełnia wymagania przewidziane dla komunalnych osadów ściekowych pod względem 

zawartości metali ciężkich do stosowania w rolnictwie oraz pod względem bakteriologicznym i 

parazytologicznym, 

4) 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 obowiązujących przepisów prawa. 

5. Wykonawca stosujący osady na gruntach zobowiązany jest do: 

1) dostarczenia na własny koszt, własnych środków transportu przystosowanych do przewozu 

komunalnych osadów ściekowych, oraz maszyn do ich załadunku,  

2) świadczenia usług w sposób terminowy i niezawodny, z częstotliwością zapewniającą ciągłość 

odbioru w ciągu roku – w przypadku  nieterminowego wywozu Wykonawca będzie ponosił koszty 

składowania, 

3) przedłożenia Zamawiającemu wyników badań gruntów wykonanych przez laboratorium 

akredytowane, na których będą stosowane osady, powiadomienia Zamawiającego, w formie 

pisemnej, co najmniej z 21 – dniowym wyprzedzeniem przed każdym zastosowaniem, odpadów 

na danym gruncie o lokalizacji gruntów, na których wykonawca zamierza stosować komunalne 

osady ściekowe wraz ze wskazaniem danych określonych w art. 96 ust. 9 ustawy o odpadach 

celem umożliwienia Zamawiającemu wykonania obowiązku określonego w art. 96 ust. 8 ustawy 

o odpadach, 

4) przed zastosowaniem osadów na danym gruncie przedstawienia władającemu tym gruntem 

informacji o dawkach osadu, jakie mogą być stosowane wraz z wynikami badań osadu oraz 

wynikami badań gruntu, 
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5) przed zastosowaniem osadów na danym gruncie przedstawienia Zamawiającemu pisemnego 

potwierdzenia przekazania informacji powyżej, 

6) aplikowania osadu na przebadanych gruntach, zgodnie z wyliczonymi dawkami. Zgodnie z art. 

27 ust. 3 ustawy o odpadach Wykonawca staje się posiadaczem odpadu z wszelkimi 

konsekwencjami wynikającymi z zapisów ustawy o odpadach w tym zakresie, a w szczególności 

Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za postępowanie z ustabilizowanymi komunalnymi 

osadami ściekowymi o kodzie 19 08 05. Odpowiedzialność Wykonawcy rozpoczyna się z chwilą 

przekazania odpadów, tj. od momentu wywiezienia osadu poza teren Oczyszczalni Ścieków w 

Sulęcinie lub Wędrzynie. 

 

Wykonawca ponosi nadto wszelką odpowiedzialność za stosowanie osadów w inny sposób oraz  

na innych gruntach, niż określił to w dostarczonych Zamawiającemu dokumentach. 

W przypadku kontroli Inspekcji Państwowych oraz ewentualnych kar finansowych nałożonych  

na Zamawiającego, jako wytwórcę wynikających z zagospodarowania osadów niezgodnie z 

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

zobowiązany będzie do pokrycia kar w całości. 

Zgodnie z art. 27 ust. 3 Ustawy o odpadach Wykonawca staje się posiadaczem odpadu  

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

a w szczególności Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za postępowanie z 

ustabilizowanym komunalnym osadem ściekowym o kodzie 19 08 05. Odpowiedzialność 

Wykonawcy zaczyna się  z chwilą przekazania odpadów tj. od momentu wywiezienia osadu 

poza teren Oczyszczalni Ścieków w Sulęcinie lub Wędrzynie. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) dostarczenia Wykonawcy wyników badań osadów ściekowych. 

2) umożliwienia Wykonawcy swobodnego wjazdu na teren Oczyszczalni Ścieków w 

Sulęcinie oraz Wędrzynie. 

3) ponoszenia kosztów badań osadów przeznaczonych do stosowania na gruntach. 

7. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

     Zamówienie realizowane będzie w okresie od momentu podpisania umowy do 31.12.2021 r. 

8.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

Jeżeli w wyniku przetwarzania komunalnych osadów ściekowych powstaje produkt  

w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach  

i nawożeniu (Dz. U. z 2018 r., poz. 1259 ze zm.) Wykonawca musi posiadać dokumenty, na 

podstawie, których zostały one wprowadzone do obrotu. 

2) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia; 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy  

i doświadczenia niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli wykaże,  

że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
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działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie wykonał, ·co najmniej dwa zamówienia 

zbieżne z niniejszym, każde o wartości, co najmniej 100.000,00 zł; 

3) dysponują lub będą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia; 

W tym zakresie Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia przez Wykonawcę żadnego 

odrębnego warunku. 

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony  

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  

z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 500 000,00 zł (pięćset tysięcy PLN). 

5)  udokumentują prawo do władania gruntami spełniającymi wymagania przepisów Uodp o 

powierzchni zapewniającej zagospodarowanie osadów w ciągu 2 lat, w przypadku, gdy 

stosowanie osadów ściekowych odbywać się będzie na gruntach dzierżawionych wymagane 

jest dostarczenie kopii umowy dzierżawy i pisemnej zgody właściciela dzierżawionego gruntu 

na stosowanie komunalnych osadów ściekowych; 

6)  dysponują środkami transportu umożliwiającymi załadunek i odbiór osadów (wymaga się by 

środki transportu posiadały szczelną przyczepę lub naczepę oraz posiadały szczelne 

przykrycie plandeką), lub przedstawią ważną umowę z podwykonawcą dysponującym 

odpowiednimi środkami transportu, załadunku i odbioru; 

7) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie dokumentów                      

przedłożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą, na zasadzie kwalifikacji „spełnia/nie spełnia”. 

 

    9.      PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY 

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który: 

1)  w stosunku do którego zachodzą przesłanki określone w § 9 Regulaminu udzielania 

zamówień podprogowych dla kwot sektorowych Zamawiającego; 

2) nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert albo nie zgodził się na przedłużenie 

okresu związania ofertą; 

3) nie złożył dokumentów lub wyjaśnień na żądanie Zamawiającego we wskazanym przez niego 

terminie. 

          

        10.  OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW  

                UDZIAŁU   W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

             10.1.    Wraz ze złożeniem oferty (obowiązkowo na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik    

                    do SWZ) Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: 

 

1) kserokopii decyzji zezwalających na odzysk lub unieszkodliwianie komunalnych osadów 

ściekowych oraz ich transport lub wpis do BDO; 

2) wykazu zamówień, o których mowa w ust. 5 pkt 2 SWZ; 
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3) oświadczenia o niekaralności w zakresie określonym w § 9 Regulaminu; 

4) oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków w zakresie określonym  

w § 9 Regulaminu; 

5) oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne  

lub zdrowotne; 

6) potwierdzenie wniesienia wadium; 

7) umowę regulującą współpracę oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

lub umowę z podmiotem, na którego potencjale polega oferent; 

8) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału  

w postępowaniu – załącznik nr 5. 

             10.2.    Ponadto w złożonej ofercie należy przedłożyć: 

1) oświadczenie, jaki będzie sposób zagospodarowania ww. osadów ściekowych: 

     a) odzysk na zasadach określonych w art. 96 ust.1 pkt 2-3 Uodp – ze wskazaniem na                     

konkretny sposób odzysku odpadów: 

• do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu 

• do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz 

2) w przypadku stosowania osadów w celach określonych w art. 96 ust.1 pkt 2-3 Uodp: 

c) dokument potwierdzający prawo do władania gruntami spełniającymi wymagania 

przepisów Uodp o powierzchni niezbędnej do zagospodarowania wytwarzanych  

w ciągu trwania umowy osadów ściekowych (aktualny wypis z ewidencji gruntów), w jakiej 

dawce osady będą stosowane (należy również podać czy osady będą stosowane w dawce 

jednokrotnej na rok, czy w dawce skumulowanej raz na 2 lub raz na 3 lata); 

d) aktualnych map gruntów, na których będą stosowane ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe z pasem gruntów przyległych im 200 metrów, na tyle szczegółowych by była 

możliwość dokonania analizy ograniczeń stosowania ustabilizowanych komunalnych 

osadów ściekowych określonych w art. 96 ust. 12 Uodp; 

e) oświadczenie, że grunty, na których będą stosowane osady ściekowe nie są objęte 

zakazami wymienionymi w art. 96 ust. 12 Uodp oraz spełniają wymagania § 2 ust.1 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie komunalnych 

osadów ściekowych; 

f) oświadczenie, że na danych gruntach gdzie będą zastosowane osady  

z oczyszczalni ścieków w Sulęcinie i Wędrzynie nie będą stosowane osady  

z innych oczyszczalni ścieków oraz że niezwłocznie po dowiezieniu osadów na wskazane 

grunty Wykonawca dokona we własnym zakresie zmieszania (np. przeorania) osadu z 

gruntem; 

g) oświadczenie, że Wykonawca zobowiązuje się, wykonać na własny koszt  

w imieniu Zamawiającego badania gruntów, na których mają być stosowane komunalne 

osady ściekowe każdorazowo przed ich zastosowaniem oraz przekazania badań gruntów 

Zamawiającemu przed odbiorem osadów. Badania gruntów winny być wykonane 

metodykami referencyjnymi wskazanymi w zał. 5 do Rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. Sposób pobierania 

prób i zakres badań gruntów powinien być zgodny z § 6 Rozporządzenia; 
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h) oświadczenia, że po odebraniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod: 

19 08 05) z oczyszczalni w Sulęcinie i Wędrzynie będą one stosowane w sposób i w 

miejscu określonym w ww. decyzji. 

3) kopię ważnego zezwolenia na transport odpadu o kodzie 19 08 05 (ustabilizowane komunalne 

osady ściekowe) na terenie powiatów gdzie transport ten będzie się odbywał lub kopię umowy 

na usługi transportowe z firmą posiadającą ww. zezwolenie oraz kopię decyzji - zezwolenia 

firmy świadczącej usługę transportu na transport odpadów - ustabilizowanych komunalnych 

osadów ściekowych (kod: 19 08 05) lub odpowiednio wpis do BDO 

            10.3.   Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej    

                    Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 7.1. ppkt 3–5. składa on: 

 

1) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, 

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21 Pzp, 

2) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem 

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

10.4. Jeżeli dokumenty podpisała osoba niebędąca przedstawicielem oferenta wskazana we    

właściwym   rejestrze należy złożyć także pełnomocnictwa tej osoby do działania w imieniu 

oferenta. 

10.5  W przypadku oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z nich  

składa samodzielnie  ww. dokumenty, z wyłączeniem wymienionych w zdaniu pierwszym ust. 

7.1. pkt 1-2 oraz   6-7 (te składa lider). 

 

 10.6  Dokumenty mogą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

(także w przypadku, gdy są składane w wyniku wezwania Zamawiającego). Poświadczenia za 

zgodność z   oryginałem dokonuje odpowiednio oferent, podmiot, na którego zdolnościach lub 

sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

 

            10.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

UWAGA: 

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie  

z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów i oświadczeń albo złoży wymagane 

dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia  

w wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty 

powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz 

spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później 

niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. W przypadku, gdy Wykonawca nie 

uzupełni brakujących dokumentów oświadczeń lub nie spełni jednego bądź więcej warunków, 

jego oferta zostanie odrzucona a Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. Ofertę 

Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
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11. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą (oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje) prowadzona będzie wyłącznie w formie pisemnej, chyba, że co 

innego przewiduje SWZ. 

W przypadku oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie 

kontaktował się tylko z pełnomocnikiem powołanym do ich wspólnej reprezentacji. 

Osobą uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami tylko i wyłącznie w sprawach 

organizacyjnych w godz. 9.00 do 14.00 jest Pan Andrzej Wójcik tel. 519054130; e-mail: 

a.wojcik@zwiksulecin.pl. 

12. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 

Oferenci mogą składać zapytania o wyjaśnienie wątpliwości związanych z treścią SWZ. 

Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytanie na swojej stronie internetowej bez ujawnienia źródła 

pytania, o ile zapytanie wpłynęło do niego drogą mailową lub tradycyjną najpóźniej na 5 dni przed 

terminem składania ofert. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści SWZ w każdym czasie.  

Jeżeli zmiana SWZ dokonana zostanie po złożeniu oferty przez oferenta Zamawiający zwróci mu 

tę ofertę bez zapoznania się z nią, chyba, że oferent potwierdzi jej aktualność mimo zmiany SWZ. 

13. WADIUM 

Przed upływem terminu składania ofert oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium 

w pieniądzu lub poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnosić na konto Zamawiającego: 

89 1240 3624 1111 0010 6930 5688 

 

 

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 40 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert. 

15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

Ofertę należy sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu w języku polskim w formie pisemnej 

w jednym egzemplarzu. 

Treść oferty musi odpowiadać SWZ i zostać sporządzona według wzoru Formularza oferty 

stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ. 

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których oferent 

zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być one 

oznaczone stosowną jednoznaczną klauzulą i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale 

oddzielone od oferty. Zastrzeżenie to nie może dotyczyć tej treści oferty, która podlega ocenie. 

Oferent nie może zastrzec tajemnicy w stosunku do swojej nazwy (firmy), adresu, wysokości 

zaoferowanej ceny za wykonanie zamówienia, terminu wykonania zamówienia, warunków 

płatności, jak i innych informacji stanowiących podstawę do porównania i oceny złożonych w 

postępowaniu ofert.  

mailto:a.wojcik@zwiksulecin.pl
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Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez oferenta. 

Zamawiający wymaga, aby ofertę, oświadczenia oraz dokumenty, sporządzone przez 

Wykonawcę, podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze 

lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca/e ofertę, oświadczenia 

i dokumenty działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować 

uprawnienie do ich podpisania. 

Wszelkie zmiany w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 

uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem itp., musi być parafowane lub podpisane 

przez Wykonawcę – w przeciwnym wypadku nie będzie ono uwzględnione. 

Oferenci ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia. 

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym, zabezpieczonym przed przypadkowym otwarciem 

opakowaniu, oznaczonym w następujący sposób: 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o. oferta do postępowania na: 

„Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów 

ściekowych z Oczyszczalni ścieków w Sulęcinie i Wędrzynie w okresie od dnia zawarcia 

umowy do 31.12.2020 r.” nie otwierać przed  05.05.2021 r., godz. 12.30” 

16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OTWARCIA OFERT 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego. 

Ofertę należy złożyć do 05.05.2021 r. do godz. 12.00. 

W razie cofnięcia lub modyfikacji oferty przed terminem składania ofert wykonawca zobowiązany 

jest do oznaczenia opakowania, w którym dostarcza informację o tym dopiskiem: „Wycofanie 

oferty” lub „Zmiana oferty”. 

Otwarcie ofert nastąpi 05.05.2021 r. w siedzibie Zamawiającego, o godzinie 12.30. 

17. TRYB OTWARCIA OFERT 

Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu otwarcia ofert. 

Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny 

przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, Zamawiający prześle mu informację zawierającą nazwy i 

adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda maksymalną kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Podczas otwarcia kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy Wykonawców, adresy 

Wykonawców i cenę ofertową. 

Zamawiający na stronie internetowej opublikuje informację o otwarciu ofert, która będzie 

dostępna dla wszystkich oferentów. 

18. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (do dwóch miejsc po przecinku)  

w odniesieniu do 1Mg (1 tony) osadu. 



Strona 10 z 26 
 

Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, 

jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej ze Specyfikacją realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

Oferent w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną, z rozbiciem 

na cenę netto i brutto (z podatkiem VAT). 

Cena ma charakter ryczałtowy i nie ulegnie zmianie w czasie realizacji zamówienia. 

Cena oferty jest kwotą wymienioną w formularzu ofertowym. 

19. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE  

      OFERTY 

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

a) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z 

niniejszego postępowania; 

b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium  

i jego znaczenie: cena – 100% 

W kryterium ceny każda z ofert oceniona zostanie wg następującego wzoru: 

najniższa cena zaproponowana w postępowaniu 

cena oferty ocenianej   x 100 pkt 

Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę  

za realizację zamówienia. 

 

 

20. FORMALNOŚCI W CELU ZAWARCIA UMOWY PO WYBORZE OFERTY 

Zamawiający i Wykonawca zawrą umowę zgodną ze wzorem wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ. 

Zamawiający i Wykonawca zawrą umowę w terminie wyznaczonym przez tego pierwszego, z tym, że 

termin ten nie może być krótszy niż 4 dni od zawiadomienia wykonawcy o wyborze jego oferty. 

      21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

      22. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SWZ. 

      23. INFORMACJE DODATKOWE 

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

Zamawiający odrzuci ofertę, gdy: 

1) jej treść nie odpowiada treści SWZ; 

2) została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu; 

3) gdy zawiera rażąco niską cenę; 
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4) zawiera błędy lub jest niekompletna; 

5) jest nieważna z innych powodów. 

W toku oceniania ofert Zamawiający może zażądać od oferentów udzielenia wyjaśnień lub 

przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

        24. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016, str. 1), dalej 

„RODO”, informuję, że: 

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów  

i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 58 w Sulęcinie (kod pocztowy: 

69-200), zwana dalej „Zamawiającym” wpisana do Rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 

0000635837, legitymująca się następującym NIP 4290071794 oraz numerem REGON 

365103042  

nr tel.: 95 755 56 46, e-mail: sekretariat@zwiksulecin.pl, 

▪ u Zamawiającego wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można 

skontaktować się pod numerem telefonu: 509 936 160 lub za pośrednictwem dedykowanego 

adresu e-mail: odtj.reszel@.pl  

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą / są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z 

Oczyszczalni ścieków w Sulęcinie i Wędrzynie w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 

2021 r.” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

▪ w niektórych sytuacjach Zamawiający może przekazywać Pani/Pana dane osobowe osobom 

trzecim, jeśli będzie to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków wynikających z umowy 

lub obowiązujących przepisów prawa; 

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez 

Zamawiającego tj. pracownikom i współpracownikom Zamawiającego, którzy muszą mieć 

dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym 

Zamawiający zleci to zadanie, innym odbiorcom danych np. kurierom (lub placówkom 

pocztowym), kancelariom prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania 

przedmiotowych danych; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą ponadto osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania. 

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz przez okres wykonywania przez 

Zamawiającego ciążących na nim obowiązków prawnych, w którym przepisy prawa nakazują 

Zamawiającemu przechowywać dane osobowe, w którym Zamawiający może ponieść 

konsekwencje prawne niewykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz 

ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń i wierzytelności przez Zamawiającego; 

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 
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▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− prawo do usunięcia danych osobowych, o ile zostały spełnione przesłanki wskazane w art. 

17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

          25. ZAŁĄCZNIKI 

1. załącznik nr 1 – opis przedmioty zamówienia, 

2. załącznik nr 2 – wzór umowy, 

3. załącznik nr 3 – formularz oferty, 

4. załącznik nr 4 – wykaz zamówień, 

5. załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu. 

6. załącznik nr 6 – sprawozdania określające stan komunalnych osadów ściekowych wykonane 

przez akredytowane laboratorium. 
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Załącznik nr 1 do SWZ. 

  

FORMULARZ OFERTOWY 

strona  

z ogólnej liczby stron  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Rodzaj odpadów wraz z kodami oraz maksymalna przewidywana produkcja roczna: 

Ustabilizowany komunalny osad ściekowy (19 08 05) - 2600 ton w okresie obowiązywania umowy. 

Zamawiający zastrzega, że podana przez niego ilość odpadów do zagospodarowania ma charakter 

szacunkowy, a tym samym Wykonawca może otrzymać od niego do zagospodarowania mniejszą ilość 

odpadów niż oszacowano. Zamawiający zastrzega nadto, że osady nie mogą zostać w czasie realizacji 

niniejszego zamówienia/obowiązywania umowy przekazane do zagospodarowania podmiotom trzecim. 

Wykonawca oświadcza, że rozumie poczynione tu zastrzeżenia, oraz że jest świadom tego, że powyższe 

okoliczności skutkować mogą otrzymaniem przez niego niższego wynagrodzenia niż wynosi szacunkowa 

wartość realizacji umowy. W związku z powyższym wykonawca oświadcza, że nie będzie rościł sobie 

(zrzeka się) wobec Zamawiającego praw do otrzymania jakichkolwiek kwot, pod jakimkolwiek tytułem, z 

uwagi na przekazanie mu do zagospodarowania mniejszej ilości odpadów niż oszacowano. 

Jakość osadu podlegającego odbiorowi określony został w sprawozdaniu z badań stanowiącym załącznik 

do SWZ. 

 

Miejsce odbioru osadów: 

Osady odbierane będą z: 

1. Oczyszczalni ścieków w Sulęcinie, położonej przy ul. Ignacego Daszyńskiego 58, 

2.     Oczyszczalni ścieków w Wędrzynie, położonej na działce o nr geodezyjnym nr 17/3 

w dni robocze od 7:00 – 18:00. 

 

Warunki techniczno-organizacyjne odbioru odpadów 

Osad na oczyszczalniach jest sukcesywnie odwadniany, składowany na poletkach znajdujących się na 

oczyszczalniach w Wędrzynie i Sulęcinie. 

Wykonawca  zapewnia  ciągłość odbioru osadu. Załadunek winien odbywać się ładowarką Wykonawcy, 

który będzie ładował osad  z  poletka osadowego Zamawiającego.  Zamawiający wymaga od Wykonawcy 

zorganizowania niezbędnego nadzoru w trakcie transportu i nad zagospodarowaniem osadów. 
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Określanie masy przekazywanych odpadów 

Masa odpadów przekazywanych będzie określana na podstawie ważenia na wadze samochodowej. Waga 

znajduje się w Celowym Związku Gmin (CZG-12) Długoszyn 80, Gmina Sulęcin. 

Dopuszcza się ważenie na innych przyrządach pomiarowych, po uzyskaniu akceptacji przez 

Zamawiającego. 

Kwit wagowy powinien zostać przekazany Zamawiającemu przy następnym odbiorze odpadu. 

Koszty ważenia w każdym przypadku pokrywa samodzielnie Wykonawca. 

 

Uwarunkowania prawne 

1. W przypadku wykorzystania osadu na zasadach określonych art.96 ust.1 ustawy o odpadach, 

maksymalna dawka osadu, którą będzie można wykorzystać rolniczo na wskazanym gruncie, 

zostanie obliczona przez Zamawiającego na podstawie wykonanych badań osadów natomiast 

Wykonawca dostarczy wymagane badania gruntów (min 1 analiza z 5 ha) zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów 

ściekowych. 

2. Przed zastosowaniem określonej dawki osadu ściekowego należy uwzględnić sposób użytkowania 

danego gruntu, zapotrzebowanie roślin na fosfor i azot oraz stosowane na danym gruncie nawozy i 

środki ochrony roślin lub dodatki do wzbogacania gleby. Należy kierować się zasadami dobrej 

praktyki rolniczej. 

3. Zastosowania osadów ściekowych w celach określonych w art.96 ust.1 (tzw. wykorzystanie 

„rolnicze”):     

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe (kod: 19 08 05) będą zastosowane zgodnie z wyliczoną 

przez Zamawiającego dawką, na gruntach będących we władaniu Wykonawcy. Wykonawca bierze 

na siebie odpowiedzialność za wykonanie badań gruntów oraz, że rozwiezie osad po dowiezieniu i 

niezwłocznie zmiesza go z gruntem. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za stosowanie 

w/w osadów w sposób inny i na gruntach innych niż określił w dokumentach dołączonej do oferty. 

Wykonawca dostarczy do przetargu wykaz działek, jakimi dysponuje pod zastosowanie osadów oraz 

dowody, że zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, jest władającym 

powierzchnią gruntu (władającym tymi działkami) lub zgodnie z art. 3 pkt. 44 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.452 ze zm.) władającym 

powierzchnią ziemi - rozumie się przez to właściciela nieruchomości, a jeżeli w ewidencji gruntów i 

budynków prowadzonej na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ujawniono inny 

podmiot władający gruntem - podmiot ujawniony jest traktowany, jako władający gruntem. 

4.  W przypadku kontroli Inspekcji Państwowych i ewentualnych kar finansowych wynikających z 

zagospodarowania osadu ściekowego niezgodnie z warunkami zawartymi w umowie, Zamawiający 

obciąży finansowo Wykonawcę. 

 

 

                                                                                                              

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

………….. 

             Data                                                                                       podpis i pieczęć Zamawiającego 
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Załącznik nr 2 do SWZ. 

  

FORMULARZ OFERTOWY 

Strona  

z ogólnej liczby stron  

 

WZÓR UMOWY 

UMOWA na „Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów 

ściekowych z Oczyszczalni ścieków w Sulęcinie i Wędrzynie w okresie od dnia zawarcia umowy do 

31.12.2021 r.”, zwana dalej Umową 

zawarta w dniu [………….] w Sulęcinie, pomiędzy: 

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o. z siedzibą w Sulęcinie  

przy ul. Daszyńskiego 58 (69-200 Sulęcin), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000635837 o kapitale zakładowym w wysokości 12 073 000,00 zł, 

legitymującą się numerem: NIP: 429 0071794 oraz REGON: 365103042 reprezentowaną przez: 

Pana Wiesława Zbiorczyka - Prezesa Zarządu 

zwaną dalej: ZAMAWIAJĄCYM, 

a 

[………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………] 

zwaną dalej: ODBIORCĄ LUB WYKONAWCĄ 

 

zwanymi dalej także, w zależności od kontekstu, „Stroną” lub „Stronami”. 

Preambuła 

W wyniku wyboru oferty Odbiorcy w ramach zamówienia sektorowego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego, Strony zawierają umowę o następującej treści, mając na uwadze, 

że jej integralną część stanowi SWZ i oferta Odbiorcy złożona na Formularzu ofertowym. 

 

 

§ 1 [Przedmiot umowy] 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest powierzenie Odbiorcy wykonywania czynności gospodarowania 

komunalnymi osadami ściekowymi wytwarzanymi przez Zamawiającego, zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia (SWZ) oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Umowa obejmuje wszelkie czynności związane z zagospodarowaniem odpadu Zamawiającego. 
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3. Ilość odpadu wskazana w opisie przedmiotu zamówienia jest wartością prognozowaną 

i w przypadku nieosiągnięcia jej, Odbiorcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia przeciwko 

Zamawiającemu, w tym roszczenia o niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy. 

Odbiorca zobowiązany jest do odbioru każdej ilości odpadu za zaoferowaną cenę. 

4. Odbiorca oświadcza, że posiada wszelkie dokumenty formalno-prawne związane 

z zagospodarowaniem przedmiotowego odpadu, w szczególności posiada wszelkie wymagane 

prawem zezwolenia. 

5. Odbiorca przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność związaną z realizacją jego zobowiązań 

określonych w niniejszej umowie oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

6. Odbiorca ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo transportowanego odpadu oraz 

zobowiązuje się zagospodarować odpad w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa. 

 

§ 2 [Okres obowiązywania umowy] 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia zawarcia umowy do 31.12.2021 r. 

2. Rozpoczęcie realizacji Umowy nastąpi w dniu jej podpisania. 

 

 

§ 3 [Realizacja umowy] 

1. Wywozy odpadu będą realizowane na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego 

telefonicznie na numer [………………….] lub e-mailem na adres 

[………………………………………………]. 

2. Odbiorca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania zamówienia, nie później 

jednak niż w terminie 5 godzin od chwili otrzymania zamówienia. Brak potwierdzenia zamówienia 

uznaje się za przyjęcie go do niezwłocznej realizacji. 

3. Odbiorca zapewni odbiór odpadu po zgłoszeniu Zamawiającego w ciągu 48 godzin. 

4. Odbiorca zapewni odbiór odpadu wskazanego przez Zamawiającego w terminie 1 dnia liczonym od 

podpisania niniejszej umowy.  

5. Ilość odpadów odebranych jednorazowo przez Odbiorcę będzie określana na podstawie ważenia 

ładunku na wadze samochodowej. Dopuszczalna masa całkowita pojazdów (samochód wraz 

z załadunkiem) nie może przekroczyć 50 ton. 

6. Odbiorca każdorazowo otrzyma kwit potwierdzający odbiór odpadów wraz z ich tonażem. 

7. Samochody do transportu zapewnia Odbiorca. Odbiorca zobowiązany jest do utrzymywania 

samochodów do transportu w należytym stanie, zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa. 

8. Odbiór odpadów musi odbywać się niezależnie od warunków atmosferycznych,  

w tym również w temperaturach poniżej 0˚C. 

9. Odbiorca zapewnia, że wymogi wskazane powyżej oraz w powszechnie obowiązujących przepisach 

prawa będzie spełniał przez okres realizacji umowy. 
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10. Odbiorca zobowiązuje się do przestrzegania zasad poruszania się obowiązujących na 

oczyszczalniach Zamawiającego, w tym do stosowania się do poleceń wydawanych przez 

upoważnionych pracowników Zamawiającego. 

 

§ 4 [Wynagrodzenie] 

1. W okresie obowiązywania umowy Odbiorcy należy się wynagrodzenie w wysokości […] zł netto, 

powiększonej o należy podatek VAT w kwocie [….………….]  za 1 Mg zagospodarowanego odpadu. 

2. Szacunkowa wartość realizacji całej umowy wyniesie […………….] zł netto,  

czyli […………….] zł brutto dla 2600 ton odpadu. 

3. Faktura będzie wystawiana 1 raz w miesiącu do 30 dnia każdego miesiąca,  

wyłącznie na podstawie kwitów wagowych otrzymanych do dnia wystawienia faktury. 

4. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT  

w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

5. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

 

 

§ 5 [Kary umowne] 

1. Odbiorca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 10 % wartości brutto wywozu za 

każdy dzień opóźnienia, przyjmując ilość odpadu przygotowanego do transportu. 

b) za rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Odbiorca w wysokości 20 % wartości szacunkowej umowy brutto, o której mowa w § 

4 ust. 2. 

2. Strony zgodnie postanawiają, że zapłata kary umownej nastąpi w terminie 7 dni od daty wystąpienia 

z żądaniem zapłacenia kary przez uprawniona stronę. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 6 [Postanowienia końcowe] 

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa. 

2. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania drugiej strony o każdorazowej zmianie adresu 

wskazanego w niniejszej umowie oraz innych danych kontaktowych. W przypadku odesłania 

zwrotnego przez operatora pocztowego przesyłki wysłanej na wskazany adres, doręczenie uważa się 

za skuteczne z dniem otrzymania przesyłki zwrotnej. 

 

3. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Odbiorca i Zamawiający będą się 

posiłkować postanowieniami oferty i Specyfikacją  Warunków Zamówienia. 
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4. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

 

WYKONAWCA                                                                               ZAMAWIAJĄCY 

 

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

           (pieczęć i podpis)                                                                                          (pieczęć i podpis) 
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Załącznik nr 3 do SWZ. 

  

FORMULARZ OFERTOWY 

Strona  

z ogólnej liczby stron  

(pieczęć Wykonawcy) 

 

FORMULARZ OFERTY strona 1. 

 

Zamówienie sektorowe na: 

„Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów 

ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Sulęcinie i Wędrzynie od dnia zawarcia umowy do 

31.12.2021 r.” dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji W Sulęcinie Spółka z o.o. 

 

Wykonawca: 

1.Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: 

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

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

2.Zarejestrowany adres Wykonawcy: 

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

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

3. Numer telefonu:............................................................. 

4. Numer faxu:................................................................... 

5. Numer REGON:............................................................. 

6. Numer NIP:................................................................... 

7. Numer konta bankowego:.................................................................................................... 

Uprawniony przedstawiciel Wykonawcy 

                 

 

Data:.....................................                                                                            ………………………………….. 

                                                                                                                     (podpis, pieczęć) 
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FORMULARZ OFERTOWY 

Strona  

z ogólnej liczby stron  

(pieczęć Wykonawcy) 

 

FORMULARZ OFERTY strona 2. 

„CENA OFERTY” 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie: „ Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych 

komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Sulęcinie i Wędrzynie w okresie od 

dnia zawarcia umowy do 31.12.2021 r.” 

1. Cena oferty brutto: ……......................................………………….....…………… 

 

(słownie: …………………………………………………………………………………………………) w 

tym podatek VAT w wysokości ………….% 

Cena została oszacowana na podstawie: 

 

Lp. 
Przedmiot zamówienia 

(nazwa) 
Ilość 

Jedn. 

miary 

 

Cena 

jednostkowa 

netto (zł) 

Cena oferty 

netto (zł) 

Podatek VAT Cena 

oferty 

brutto (zł) (%) (zł) 

1 

Sukcesywny odbiór i 

zagospodarowanie 

ustabilizowanych 

komunalnych 

osadów ściekowych 

z  Oczyszczalni 

ścieków w Sulęcinie i 

Wędrzynie w okresie 

od  dnia zawarcia 

umowy do 31.12.2021 

r. 

2600 Ton     
 

 

 Razem:       
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Cena oferty netto………………………………………………………………… 

 

 

1. Oferujemy warunki płatności: 

*) Rozliczenie całości należności w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury. 

 

*-należy wpisać znak „X” w w/w pozycji. 

 

2. Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymogami 

Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

3. Zgadzamy się na warunki zawarte we wzorze umowy. 

 

4. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym FORMULARZU 

OFERTOWYM są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe. 

 

5. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu. 

Uprawniony przedstawiciel Wykonawcy 

 

                                                                                                                           

 Data: .....................................                                                                                .......................................                                                                                   

                                                                                                                           (podpis, pieczęć) 
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Załącznik nr 4 do SWZ. 

  

FORMULARZ OFERTOWY 

Strona  

z ogólnej liczby stron  

(pieczęć Wykonawcy) 

 

„WYKAZ ZAMÓWIEŃ, W TYM NAJWAŻNIEJSZYCH POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKU 

UDZIAŁU OKREŚLONEGO W SWZ” 

 

L.p. Rodzaj i zakres (przedmiot) 
 

Wartość 

Data i miejsce 

wykonania 

Podmiot realizujący 

zadanie 

(zadanie realizowane 

samodzielnie przez 

Wykonawcę/inny 

podmiot, na którego 

wiedzy i doświadczeniu 

polega Wykonawca) 

     

     

     

     

 

Uwaga: 

 

1. W niniejszym załączniku należy wykazać należyte wykonanie zamówień określonych w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, to w tym okresie: 

- z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których zostały 

wykonane usługi, wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane. 

2. Do niniejszego wykazu należy załączyć dowody, że wskazane zamówienia zostały wykonane 

należycie. 

3. Dowodami, o których mowa w pkt 2, są: 

1) poświadczenie; 
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2) inne dokumenty lub oświadczenie, – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa  

w ppkt 1). 

4. W przypadku, gdy Zmawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane  

w wykazie, o którym mowa w pkt. 1 zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku 

przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 3 

5. Do niniejszego załącznika należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 

oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na 

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,  

w sytuacji określonej w art. 26 ust. 2b ustawy. 

6. W przypadku, kiedy Wykonawca powoła się na wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, 

zobowiązanie tego podmiotu przedłożone musi być w  ORYGINALE i zawierać winno: 

a) nazwę podmiotu udostępniającego potencjał oraz nazwę podmiotu, dla którego potencjał jest 

udostępniany, 

b) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

c) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, 

d) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 

e) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

 

Uprawniony przedstawiciel Wykonawcy 

 

   

  Data:.....................................                                                                      ................................... 

                                                                                           (podpis, pieczęć) 
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Załącznik nr 5 do SWZ. 

  

FORMULARZ OFERTOWY 

Strona  

z ogólnej liczby stron  

(pieczęć Wykonawcy) 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia, „Sukcesywny odbiór  

i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni ścieków 

w Sulęcinie i Wędrzynie w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2021 r.” oświadczam, co 

następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu. 

 

…………………………….……. (miejscowość), dnia ……………...……. 

r.                                        ……………………………… 

                (podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

………………………..….……. (miejscowość), dnia ………….….……. 

r.                                      ……………………….…………… 

            (podpis) 
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Załącznik nr 6 do SWZ. 

 
Laboratorium SGS Polska 
Pracownia Środowiskowa 
43-200 Pszczyna 
ul. Cieszyńska 52A 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR SB/19808/03/2021 
Strona nr 1/3 Pszczyna 2021-03-11 

*R12718094%* 
Podstawa realizacji 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o.o. 
ul. Daszyńskiego 58 
69-200 Sulęcin 
Zleceniodawca 
Zlecenie z dnia: 2021-01-05, numer systemowy: 21001529 
ID: 7066 
Obszar badań: obszar regulowany prawnie / podstawa prawna: RMŚ z dn. 06.02.2015 (Dz. U. 2015 r. poz. 257) 
Cel badań: ocena zgodności z wymaganiami 
Próbka: 

Oczyszczalnia ścieków Sulęcin Osad ściekowy 
poletko osadowe 
032309/03/2021 
Miejsce poboru / etykieta 
zleceniodawcy 
Nr laboratoryjny 
próbki 

Opis próbek 
032309/03/2021 2021-03-01 Przedstawiciel Laboratorium PN-EN ISO 5667-13:2011 (A) 

Data pobierania Próbkobiorca Metoda pobierania 
Nr laboratoryjny 
próbki 

Dane związane z pobieraniem próbek 
Plan pobierania: próbka jednorazowa 
Data rejestracji w laboratorium 
2021-03-02 
Data rozpoczęcia badań 
2021-03-02 
Data zakończenia badań 
2021-03-10 
Uwagi 
Stan próbki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzeżen. 

specjalista ds. obsługi klienta 
mgr inż. Justyna Kałużna 
Sporządził: 
Dokument podpisany cyfrowo. 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR SB/19808/03/2021 
Strona nr 2/3 Pszczyna 2021-03-11 
Wyniki badań 
Lokalizacja punktu poboru 
Oznaczany parametr Jednostka Identyfikacja metody Numer laboratoryjny próbki 
badawczej 
Niepewność 
rozszerzona 
Miejsce 
wyk. badań 
Autoryzował 

poletko osadowe 

032309/03/2021 
pH - PN-EN 15933:2013-02 (A) PS 7,3 ±0,3 MW 

PN-EN 15934:2013-02 z wył. p. 7, 
metoda B (A) 

Sucha masa % PS 17,3 ±3,5 MW 

Substancja organiczna % s.m. PN-EN 15935:2013-02 (A) PS 74,1 ±18,6 MW 

Zawartość azotu amonowego % s.m. PN-EN 14671:2007 (A),(NR) PS 0,69 ±0,21 MW 

Zawartość azotu ogólnego % s.m. PN-EN 16168:2012 (A),(NR) PS 5,06 ±1,02 MW 

Rtęć (Hg) mg/kg s.m. KJ-I-5.4-36 (A),(NR) PS 0,28 ±0,09 MW 

Wapn (Ca) % s.m. PN-EN 16171:2017-02 (A),(NR) PS 2,09 ±0,42 MW 

Kadm (Cd) mg/kg s.m. PN-EN 16171:2017-02 (A),(NR) PS 0,79 ±0,16 MW 
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Chrom (Cr) mg/kg s.m. PN-EN 16171:2017-02 (A),(NR) PS 20,7 ±5,2 MW 

Miedź (Cu) mg/kg s.m. PN-EN 16171:2017-02 (A),(NR) PS 507 ±102 MW 

Magnez (Mg) % s.m. PN-EN 16171:2017-02 (A),(NR) PS 0,26 ±0,06 MW 

Nikiel (Ni) mg/kg s.m. PN-EN 16171:2017-02 (A),(NR) PS 16,7 ±3,4 MW 

Fosfor (P) % s.m. PN-EN 16171:2017-02 (A),(NR) PS 1,13 ±0,23 MW 

Ołów (Pb) mg/kg s.m. PN-EN 16171:2017-02 (A),(NR) PS 25,8 ±5,2 MW 

Cynk (Zn) mg/kg s.m. PN-EN 16171:2017-02 (A),(NR) PS 867 ±217 MW 

Obecność specyficznego DNA KJ-I-5.4-63M (A),(NR) 

Salmonella sp. 
w PS nie stwierdzono - MW 

badanej 
masie 
lub 
objętości 
Obecność Salmonella sp. w PN-EN ISO 6579-1:2017-04 (A) PS nie badano - MW 

badanej 
masie 
lub 
objętości 
Liczba Ascaris sp., Trichuris KJ-I-5.4-59M (A) 

sp., Toxocara sp. 
Liczba/kg s.m. PS 0 - MW 

Norma/procedura badawcza Data, wersja i/lub informacje dodatkowe 
KJ-I-5.4-36 Procedura Badawcza wersja 08 z dnia30.08.2018 
KJ-I-5.4-63M Procedura Badawcza wersja 04 z dnia 25.02.2019. Badania wykonano w 25 g próbki. 
PN-EN ISO 6579-1:2017-04 "wykryto/nie wykryto" - badania wykonano w 25 g próbki. 
"nie badano" - nieobecność specyficznego DNA Salmonella sp. jest równoważna nieobecności 
Salmonella sp. w badanej próbce. 
KJ-I-5.4-59M Procedura badawcza wersja 03 z dnia 16.02.2017 
Objaśnienia: 
A – metodyka akredytowana; jeśli nie wskazano inaczej badania wykonywane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 313, 
NR - metodyka badania inna niż wskazana w mającym zastosowanie przepisie prawa. Laboratorium potwierdziło równoważność zastosowanej 
metody, dowody są dostępne w Laboratorium i zostaną przekazane na życzenie Klienta. 
Miejsce wykonania badań: PS - Pszczyna 
s.m. - w odniesieniu do suchej masy 
Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcionką pochyłą. 
Niepewność metody badań fizyko-chemicznych określono jako niepewność rozszerzoną. Współczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufności 95%. 
Niepewność podano dla analizy. Niepewność pobierania próbki wynosi 15%. 
Autoryzował: 
MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Działu Analiz Nieorganicznych 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR SB/19808/03/2021 
Strona nr 3/3 Pszczyna 2021-03-11 
Opinia**: 
W świetle uzyskanych wyników badań próbki osadu stwierdza się, że badany osad ściekowy może być stosowany: 
1) w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne, zgodnie z praktyką przyjętą dla tego typu odpadów, 
2) do rekultywacji terenów na cele nierolne, 
3) przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania 
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, do upraw roślin przeznaczonych do produkcji 
kompostu, do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz 
przy spełnieniu wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015r. /Dz.U. z 2015 r., poz. 257/ 
oraz 
w Art. 96 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. /Dz.U. z 2020r. poz. 797/. 
** opinia (interpretacja) nie jest objęta zakresem akredytacji AB 313 
Opinię sporządził: mgr inż. Justyna Kałużna 

------ Koniec dokumentu ------ 
Niniejszy dokument został wystawiony zgodnie z Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług (OWŚU stanowią element oferty, dostępne są na stronie: 
https://sgs.analizysrodowiska.pl/), w oparciu o które zrealizowano usługę. Należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące odpowiedzialności, 
odszkodowań i 
jurysdykcji zawarte w OWŚU. 
Usługę zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcą i według Jego 
wskazówek, jeśli 
takowe zostały podane. SGS Polska Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność jedynie przed Zleceniodawcą; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania 
praw i obowiązków 
wynikających z zawartych porozumień. 
Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fałszowanie jego treści, formy i wyglądu jest niezgodne i podlega ściganiu w świetle 
prawa. 
Dokument może być wykorzystywany i kopiowany w całości, kopiowanie częściowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody. 
Wszystkie wyniki badań i pomiarów zestawione w niniejszym dokumencie odnoszą się tylko do badanych próbek. W przypadku, gdy w dokumencie 
zaznaczono, że próbki 
zostały pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie, sposób pobrania i reprezentatywność 

próbki. 
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