Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTY
na wykonanie usługi:
„Zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych”

Nazwa Wykonawcy

Siedziba Wykonawcy

Nr telefonu/faks

nr NIP

nr REGON

Cena brutto za 1 Mg

…………………… złotych

Wartość podatku VAT

…………………… złotych

Oświadczam, że:
a) zapoznałem się z treścią SIWZ, a w szczególności z wymogami opisu przedmiotu
zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń,
b) uzyskałem przed złożeniem oferty niezbędne informacje służące prawidłowej wycenie
przedmiotu zamówienia oraz wszelkie niezbędne informacje dotyczące ryzyka, trudności
oraz wszelkich czynników mogących mieć wpływ na złożoną ofertę,
c) uważam się związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,
d) akceptuję dołączony do SIWZ projekt umowy.

Załącznikami do oferty są:
1. ……………………………………
2. ……………………………………
3. ……………………………………
4. ……………………………………
5. ……………………………………

……………………………………………
/podpis przedstawiciela Wykonawcy/

…………………………, dnia ……………
miejscowość

Załącznik Nr 2

………………………………………
pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Składając ofertę na wykonanie usługi:
„Zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych”
spełniam warunki udziału w postępowaniu i oświadczam, że:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadam wiedzę i doświadczenie.
3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

………………………………………………
/podpis przedstawiciela Wykonawcy/

…………………………, dnia ……………
miejscowość

Załącznik Nr 3

………………………………………
pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Składając ofertę na wykonanie usługi:
„Zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych”
oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania.

………………………………………………
/podpis przedstawiciela Wykonawcy/

…………………………, dnia ……………
miejscowość

Załącznik Nr 4

………………………………………
pieczęć firmowa Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

L.p.

Przedmiot
zamówienia

Zakres rzeczowy
zamówienia

Data
realizacji
od - do

Nazwa i adres Inwestora

1
2

Do powyższego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały
wykonane należycie.

………………………………………………
/podpis przedstawiciela Wykonawcy/

…………………………, dnia ……………
miejscowość

Załącznik Nr 5

………………………………………
pieczęć firmowa Wykonawcy

WYKAZ SPRZĘTU

L.p.

Wykaz sprzętu, jaki zostanie wykorzystany w czasie realizacji przedmiotu
umowy

1

2

………………………………………………
/podpis przedstawiciela Wykonawcy/

…………………………, dnia ……………
miejscowość

Załącznik Nr 6

………………………………………
pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (dla osób fizycznych)
Składając ofertę na wykonanie usługi:
„Zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych”
jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, oświadczam, iż w stosunku do
właściciela firmy:

………………………………………
nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

…………………………………………
/podpis przedstawiciela Wykonawcy/

…………………………, dnia ……………
miejscowość

Załącznik Nr 7

UMOWA (projekt)
Zawarta w dniu ………….. r. w Gostyniu pomiędzy:
Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o., 63 - 800 Gostyń ul. Nad
Kanią 77
reprezentowaną przez:
1. Jerzego Pogorzelskiego - Prezesa Zarządu
2. Dariusza Szymańskiego - Dyrektora ds. inwestycji - Członka Zarządu
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
.........................................................
reprezentowanym przez:
.............................................. - .......................................
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
o następującej treści:

§1
1. Przedmiotem umowy jest zagospodarowanie (załadunek, transport i przetwarzanie)
ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.
2. Do realizacji przedmiotu umowy zastosowanie mają następujące przepisy:
- Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z poź. zm.),
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2013 r. poz.1238 z
póź. zm.),
- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie
komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 257),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12.12.2014 r. w sprawie wzoru
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz.
1973).
§2
1. Realizacja umowy odbywać się będzie w terminie od dnia podpisania umowy do dnia
31.12.2017 r.
2. Zagospodarowanie (załadunek, transport i przetwarzanie) osadów ściekowych 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 120 godzin od pisemnego powiadomienia Wykonawcy dokonanego przez
Zamawiającego drogą faksową.

§3
1. Wykonawca gwarantuje świadczenie usług w sposób ciągły i niezawodny.
2. Osady ściekowe należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Odbiór osadów ściekowych odbywał się będzie z poletek osadowych znajdujących się na
terenie oczyszczalni ścieków w Gostyniu.
4. 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 zgodnie z
art. 24 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21).
5. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w należytym stanie nawierzchni dróg
(zakładowych, publicznych) i placów pod względem czystości jak i struktury, w czasie
trwania wykonywania usługi.
6. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać ważenie wszystkich samochodowych
środków transportowych odbierających osady ściekowe na legalizowanej wadze
znajdującej się na terenie oczyszczalni ścieków w Gostyniu. Samochodowe środki
transportowe muszą zostać zaewidencjonowane przez upoważnionego pracownika
Zamawiającego.
7. Odbiór osadów musi być potwierdzony podpisaniem przez Wykonawcę lub osobę przez
niego upoważnioną oraz Zamawiającego karty przekazania odpadu. Karty przekazania
odpadu w odpowiedniej ilości dla każdej ze stron przygotowywane będą przez
Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wszelkich aktualnych i ostatecznych
zezwoleń, zgód, decyzji wymaganych przepisami prawa na prowadzenie działalności
stanowiącej przedmiot umowy, jak również niezbędnych do prawidłowego wykonania
umowy.
9. Wykonawca zobowiązuje się gospodarować osadami zgodnie z posiadaną decyzją na
przetwarzanie osadów ściekowych. Wykonawca oświadcza, że posiada ważną decyzję na
prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów (z wyszczególnieniem
ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych), na którą wymagane jest uzyskanie
zezwolenia, wydanego przez właściwy organ ustalony wg miejsca prowadzenia
działalności w zakresie wykorzystania osadów zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z póź. zm.).
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przekazania osadów ściekowych w
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zabezpieczeniu samochodowych środków
transportowych.
11. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić, w terminie 24 godzin od zaistnienia zdarzenia
Zamawiającego o:
a) wstrzymaniu lub cofnięciu decyzji na transport odpadów z uwzględnieniem
komunalnych osadów ściekowych,
b) utracie zdolności do prawidłowej realizacji umowy,
c) jakichkolwiek postępowaniach wszczętych przeciwko Wykonawcy, które mogą mieć
wpływ na realizację umowy, a w szczególności dotyczących zarzutów o naruszenie
przepisów ochrony środowiska.
12. W przypadkach okoliczności wskazanych w ust. 11, Zamawiający ma prawo do
rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę:
cena brutto za 1 Mg …….. zł
(słownie: …………………………………………. złotych)
powyższa cena zawiera należny podatek VAT
2. Wynagrodzenie jest stałe i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
umowy, przez cały okres jej obowiązywania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości osadów ściekowych
przekazanych do zagospodarowania, w takim przypadku rozliczenie następować będzie na
podstawie cen jednostkowych wyszczególnionych w ofercie.
4. W przypadku niezrealizowania przez Odbiorcę szacunkowej ilości osadów ściekowych
przekazanych do zagospodarowania, umowę uważa się za zrealizowaną bez jakichkolwiek
roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy.
5. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie na podstawie protokołu
stwierdzającego zgodne z umową zagospodarowanie danej objętości osadów, podpisanego
przez osobę wyznaczoną ze strony Zamawiającego oraz wystawionej faktury.
6. Faktura będzie płatna przelewem w terminie do 30 dni od potwierdzonego odbioru faktury.
§5
1. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego będzie:
…………………………….
2. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy będzie:
…………………………….
§6
Zamawiający może niezwłocznie odstąpić od umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie
wykonuje lub wykonuje nienależycie przedmiot umowy, a w szczególności, gdy wykonuje go
z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa w zakresie objętym niniejszą umową.
§7
1. Strony ustalają następujące kary umowne:
a) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20
000,00 zł w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za
które odpowiada Wykonawca,
b) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości
20 000,00 zł, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada Zamawiający.
2. W przypadku jakichkolwiek kar finansowych nałożonych na Zamawiającego,
wynikających z zagospodarowania osadów ściekowych niezgodnie z obowiązującymi
przepisami, Zamawiający otrzymanymi karami obciąży Wykonawcę.
§8
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.

§ 10
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd
powszechny właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

