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      SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      na odbiór i unieszkodliwienie komunalnego osadu ściekowego 
o kodzie 19 08 05 

w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego
w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego

1. Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

w Czerwionce – Leszczynach, ul. Nowy Dwór 20,
                                         44-230 Czerwionka – Leszczyny

2.  Określenie przedmiotu zamówienia.
      Przedmiotem zamówienia jest odbiór i unieszkodliwienie komunalnego osadu ściekowego 
      o kodzie 19 08 05. 
 2.1  Wymagania dotyczące odbioru i unieszkodliwienia osadu:
      1) odbiór, transport, zważenie i unieszkodliwianie odwodnionego komunalnego osadu ściekowego 
          o kodzie 19 08 05 i uwodnieniu  ok. 75 - 83 % w ilości szacunkowej ok. 2000 Mg/rok lub   
          przekazanie osadu do unieszkodliwienia zgodnie z  przepisami prawa oraz ponoszenie  
          ewentualnych opłat za korzystanie ze środowiska lub składowanie odpadów na koszt oferenta. 
      2) podstawianie kontenera o pojemności max 15 m3, pod istniejące stanowisko   zrzutu osadu  
         mieszczące się na terenie oczyszczalni  PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o.
         ul. Nowy Dwór 20 na okres do czasu jego  zapełnienia,
     3) unieszkodliwienie osadu zgodnie z posiadanymi decyzjami wydanymi przez odpowiednie  
         organy  administracyjne  lub umowę z  odbiorcą osadu, który posiada odpowiednie decyzje na 
         zagospodarowanie osadu  na koszt oferenta
  2.2  faktyczny zakres usługi, który oferent  zobowiązany jest zrealizować w okresie
         obowiązywania umowy wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.

     Uwaga: Zamawiający  zaleca, aby oferent przed przystąpieniem  do przygotowywania oferty  
                               przetargowej dokonał  wizji lokalnej miejsca odbioru osadu i ustalił sposób   
                               oszacowania  odbieranej ilości osadu oraz  zdobył wszelkie informacje, które mogą 
                               okazać się niezbędne przy  przygotowaniu prawidłowej oferty.  

                  
3.  Okres realizacji zamówienia.
3.1 zamówienie należy zrealizować w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. 
3.2 w przypadku utrzymania ceny  będzie istniała możliwość przedłużenia umowy o kolejny rok
      tj do 31.12.2011 r.
4. Forma i zawartość oferty.
  4.1 Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim wg wzoru stanowiącego załącznik 
        nr  3 do   niniejszej SIWZ.  
  4.2 Do oferty  należy dołączyć w formie załączników dokumenty a w szczególności:   
        oświadczenia ,  podpisany wzór umowy, decyzję na transport, decyzję na zagospodarowanie osadu  
        lub umowę z  odbiorcą osadu, który posiada odpowiednią decyzję na zagospodarowanie osadu
        Wszystkie załączniki oferty, umowy, decyzje itp. oraz inne  wymagane dokumenty  muszą być 
        sporządzone  w  języku polskim. 
  4.3 Wszystkie dokumenty nie będące oryginałami powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem 
         przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Oferenta .
  4.4 Ofertę oraz wszystkie załączniki składane w formie „oświadczeń Oferenta” powinny być podpisane  
        przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Oferenta .
  4.5 Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Oferent naniósł zmiany muszą być parafowane 
         przez osobę(y) podpisująca(e) ofertę. 
 



4.6  Oferty, w których druk oferty lub którykolwiek z załączników będzie podpisany przez osobę(y) nie  
        upoważnioną(e)  będą odrzucone jako nie zgodne z niniejszą SIWZ.
4.7  Oferta  wraz z wszystkimi załącznikami powinna być spięta z kolejno ponumerowanymi stronami.
4.8  Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na  odbiór, transport i unieszkodliwienie  
       komunalnego osadu  ściekowego o kodzie 19 08 05.

5. Warunki zamówienia: 
       O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci  którzy:                                                                
5.1  posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, 
5.2  złożą aktualne wypisy z właściwego rejestru sądowego albo Krajowego Rejestru Sądowego   albo  
       z ewidencji działalności gospodarczej albo innego rejestru potwierdzającego prawo do         
       występowania w obrocie prawnym. 
       Za aktualne wypisy z właściwego rejestru sądowego, KRS, ewidencji działalności gospodarczej  
       lub innego rejestru uznane zostaną te, które wystawione będą nie wcześniej niż 6 m-cy przed   
       upływem terminu składania ofert.
5.3  dostarczą decyzję na transport odpadu o kodzie 19 08 05 o terminie ważności przynajmniej 
        do 31.12.2010 r.
5.4 dostarczą decyzję na unieszkodliwianie odpadu o kodzie 19 08 05 lub umowę z odbiorcą odpadu  
      ważną nie krócej niż do 31.12.2010 r. wraz z jego decyzją na zagospodarowanie osadu o terminie   
      ważności przynajmniej do  31.12.2010 r.
5.5 złożą oświadczenie w/g wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ,
5.6 do oferty dołączą parafowany przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania  Oferenta 
       projekt umowy o wzorze stanowiącym załącznik  nr 2 do niniejszej SIWZ,
5.7 złożą ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, 
5.8  spełnią inne warunki określone w niniejszej SIWZ,
W przypadku nie spełnienia któregokolwiek  warunku oferta zostanie odrzucona.

6.  Kryteria wyboru oferty.
 6.1.  Przy wyborze oferenta Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny brutto 

    za 1Mg osadu, obejmującej podstawienie kontenera, odbiór, zważenie, transport
    i unieszkodliwianie osadu  wraz z ewentualnymi opłatami za korzystanie ze środowiska 
    lub składowanie. 

6.2  Wybrany zostanie  Oferent, który zaproponuje wykonanie zadania za najniższą cenę wyrażoną 
        w  PLN  i  spełni inne warunki określone w niniejszej SIWZ.

7. Okres związania z ofertą
    Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia  07.01.2010 r.

8. Koszt złożenia oferty.
   Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty niezależnie  
    od wyniku postępowania. 

9.   Sposób, miejsce i termin składania ofert.
9.1 Oferent zamieści ofertę w opieczętowanej i zamkniętej kopercie oznaczonej napisem:                         
       „Odbiór i unieszkodliwienie komunalnego osadu ściekowego o kodzie 19 08 05 
        Nie otwierać przed dniem  08.12.2009 r. godz. 11 30” z  podaną nazwą i adresem Oferenta 
9.2  Oferty należy składać  w  terminie do  08.12.2009 r. godz. 11 00  w  sekretariacie                    
        Przedsiębiorstwa  Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.   w Czerwionce-  Leszczynach 
        ul. Nowy Dwór 20                
9.3. Oferty złożone i dostarczone po terminie do sekretariatu PWiK Sp. z o.o. w  Czerwionce-
       Leszczynach przy ul. Nowy Dwór 20 zostaną zwrócone Oferentom   bez otwierania.
9.4  Oferta winna zawierać dokumenty i załączniki wyszczególnione w pkt. 4 i 5 niniejszej specyfikacji. 
9.5.  Każdy oferent składa tylko jedną ofertę. 



10.     Oferty zamienne i wycofanie oferty.
10.1   Każdy Oferent w dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert może:
          a) wycofać swoją ofertę, 
          b) zmienić swoją ofertę.
10.2  W celu wycofania oferty należy złożyć odpowiednie oświadczenie na piśmie 
         przez osobę upoważnioną, w kopercie z adnotacją : „Wycofanie oferty”.
10.3.W celu zmiany oferty należy złożyć nową ofertę w kopercie opieczętowanej  i oznaczonej jak 
         w pkt. 9.1. z adnotacją  „Zmiana oferty na odbiór i unieszkodliwienie komunalnego  osadu  

   ściekowego o kodzie 19 08 05  Nie otwierać przed  08.12.2009 r. godz. 11 30”. 

11.   Osoby uprawnione do kontaktowania się z oferentami :
  Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami jest: 
  Pan Andrzej Nowak – kierownik działu TG 
  od poniedziałku do piątku w godz. od 8oo do 14oo - tel. 032/ 4311 087 wew. 37.

12.   Miejsce i termin otwarcia ofert.
        Otwarcie złożonych ofert nastąpi publicznie podczas jawnej części posiedzenia Komisji   
        Przetargowej w dniu 08.12.2009 r. godz. 11 30 w sali narad PWiK Sp. z o.o. Czerwionka-     
        Leszczyny, adres jak w pkt. 1 SIWZ.

13.   Określenie sposobu powiadomienia Oferentów o wynikach przetargu.
13.1.Oferent, którego oferta będzie ofertą najkorzystniejszą  niezwłocznie  po dokonaniu wyboru i przed  
        upływem okresu związania ofertą otrzyma pisemne   zawiadomienie o wygraniu przetargu. 
        W zawiadomieniu zostanie podany termin zawarcia umowy. 
13.2 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich pozostałych 
        oferentów biorących udział w przetargu wskazując imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres 
        siedziby tego oferenta, którego ofertę  wybrano oraz cenę.
13.3 Równocześnie wyniki postępowania  zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń   w siedzibie  
        Zamawiającego.

14. Umowa.
      Wzór umowy, która zostanie podpisana z Wykonawcą stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

15. Postanowienia końcowe:
15.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania  przyczyny.
15.2. W sprawach nie unormowanych w niniejszej SIWZ do postępowania będą miały  zastosowanie 
         odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

16. Załączniki:
      załącznik nr 1  - wzór oświadczenia  
      załącznik nr 2  - wzór umowy
      załącznik nr 3 - wzór formularza oferty

     ……………………………………………….
(podpis zamawiającego)

                   



 Załącznik nr 1

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w przetargu

       Niniejszym oświadczam iż : 

1) posiadam uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie przedmiotu przetargu,
2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziłem szkody 

Zamawiającemu poprzez niewykonanie zamówienia lub nie wykonanie go należycie*,
5) w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządziłem szkodę 

Zamawiającemu poprzez niewykonanie *lub nienależyte wykonanie zobowiązania*, ale szkoda 
ta została dobrowolnie naprawiona,

6) w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządziłem szkodę 
Zamawiającemu poprzez niewykonanie *lub nienależyte wykonanie zobowiązania*, 
ale niewykonanie *nienależyte wykonanie zobowiązania* było następstwem, za które nie ponoszę 
odpowiedzialności,

7) nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
8) nie zalegam z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne,
9) nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych*,

10) jako wspólnika spółki jawnej nie skazano mnie* (nas)* prawomocnie za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych*,

11) partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej nie skazano prawomocnie za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych*,

12) komplementariusza spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej nie skazano 
prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione         w celu osiągnięcia korzyści majątkowych*,

13) urzędujących członków organu zarządzającego nie skazano prawomocnie za przestępstwo 
popełnione  w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych*,

14) nie wchodzę w skład podmiotu zbiorowego, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się 
o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary *, 

Data........................ ........................................................
      Podpis Oferenta/upełnomocniony          
            przedstawiciel Oferenta

*  niepotrzebne skreślić

 



Wzór                                                                          - Załącznik nr 2
Umowa nr ……………..

Umowa zawarta w dniu ………………..  w Czerwionce-Leszczynach pomiędzy  Przedsiębiorstwem 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul Nowy Dwór 20,
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach pod numerem KRS 0000106804, 
kapitał zakładowy 24 391 500 zł   zwanym dalej Zamawiającym” , reprezentowanym przez:
Prezesa Zarządu – mgr inż. Bogusława Kurdek,
a
……………………………………………………………………………………………………….,

zarejestrowaną  w …………………………………………………………………………………… 
Zwanym dalej „Wykonawcą”
reprezentowaną przez :
…………………………………………………

………………………………………………....

§ 1.
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest:
   1) odbiór, zważenie, transport i unieszkodliwianie komunalnego osadu ściekowego o kodzie 19 08 05
       w ilości szacunkowej ok. 2000 Mg/rok oraz ponoszenie ewentualnych opłat za korzystanie ze 
       środowiska lub składowanie odpadów,
   2) podstawianie kontenera o poj ……….m3, pod istniejące stanowisko zrzutu osadu mieszczące się na 
       terenie PWiK Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach ul. Nowy Dwór 20 na okres do czasu jego  
       zapełnienia, 
   3) unieszkodliwienie osadu zgodnie z decyzją z dnia ……………….. r. Nr ……………………….  
       wydaną przez ……………………………ważną do …………….       na koszt Wykonawcy.
2. Faktyczny zakres usługi, który Wykonawca zobowiązany jest zrealizować w okresie
    obowiązywania umowy wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.

§ 2.
Zobowiązania stron

1. Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich działań mających na celu ochronę środowiska  
    przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska         
    oraz o odpadach.
2. Zamawiający zapewnia rodzajowość odpadu wskazanego w umowie.
3. Wykonawca posiada zezwolenie – Decyzję z dnia ……………. r. Nr ………………………….  
    wydaną przez ………………………. na transport oraz decyzję na unieszkodliwianie odpadów lub 
     umowę z odbiorcą na unieszkodliwianie odpadów i decyzję odbiorcy odpadów  
    będących  przedmiotem umowy ( odzysk odpadów proces R-…) , zgodnie z ustawą o odpadach.      
    Posiadanie  takiego zezwolenia powoduje przejęcie przez Wykonawcę odpowiedzialności za  transport 
    i unieszkodliwienie osadu od momentu przekazania go przez Zamawiającego potwierdzeniem  
    przekazania osadu.  Wzór potwierdzenia przekazania osadu wraz  z ilością osadu w kontenerze 
    oszacowaną przez pracownika  Zamawiającego stanowi załącznik do umowy.
4. Strony wzajemnie oświadczają, że w przypadku cofnięcia lub wprowadzenia ograniczeń  
    posiadanych zezwoleń administracyjnych na wytwarzanie, transport i unieszkodliwianie osadu 
    będącego przedmiotem niniejszej umowy, każda ze stron, której dotyczy zmiana, o fakcie 
    takich zmian powiadomi drugą stronę bezzwłocznie od chwili doręczenia jej pisma – decyzji 
    organu administracyjnego.
5. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy:
    1) kopii zaświadczenia o nadaniu identyfikacyjnego NIP,



    2) kopii zaświadczenia o nadaniu numeru REGON,
    3) kopii wypisu z KRS.
    4) kopii badań osadu
6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu:
    1) kopii zaświadczenia o nadaniu identyfikacyjnego NIP,
    2) kopii zaświadczenia o nadaniu numeru REGON,
    3) kopii wypisu z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej,
    4) kopii decyzji na transport  i unieszkodliwianie odpadu z dnia …………. r. Nr …………………  
         wydaną przez ……………………………..  lub kopii umowy z odbiorcą odpadów wraz z jego  
         decyzją na unieszkodliwianie odpadów.

§ 3. 
Warunki odbioru osadu. Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
    1) podstawienie kontenera …………….. (………. m3) pod istniejące stanowisko zrzutu osadu na  
        terenie Zamawiającego,
    2) odbiór i transport osadu do miejsca jego unieszkodliwienia w ilości ok. 2000 Mg rocznie,
    3) ponoszenie ewentualnych opłat za korzystanie ze środowiska,
    4) unieszkodliwienie osadu, zgodnie z decyzją z dnia ………………. r. Nr ……………….. wydaną 
        przez ………………………….  na transport i unieszkodliwianie  odpadów , na swój koszt,
    5) każdorazowo przy odbiorze osadu – podpisanie potwierdzenia przekazania osadu przez   
        przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy, stanowiącego załącznik do umowy,
    6) każdorazowo po odbiorze osadu, zważenie go na właściwej wadze przemysłowej i przedstawieniu 
        Zamawiającemu kwitu wagowego potwierdzającego tę czynność. 
2. Odbiór osadu winien odbywać się na bieżąco, w sposób zapewniający ciągłość pracy maszyn 
    do odwadniania, w godzinach ustalonych z obsługą oczyszczalni, najpóźniej w dniu następnym 
    po telefonicznym lub za pomocą faksu zgłoszeniu przez Zamawiającego.
3. Z chwilą odbioru i wywozu osadu poza teren oczyszczalni wszelką odpowiedzialność za 
    osady ( w tym m.in. za transport, sposób przeróbki i ostatecznego zagospodarowania )       
    ponosi  Wykonawca - ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 z póź. zm.).
4. Odbiór osadu winien odbywać się z terenu oczyszczalni, z istniejącego stanowiska zrzutu osadu.
5. Jeżeli przy odbiorze osadu przy niskich temperaturach dojdzie do zamarznięcia osadu w kontenerze 
    Wykonawcy, jego rozmrożenie należy do Wykonawcy na jego koszt. W przypadku zamarznięcia osadu 
    w kontenerze każdorazowo Wykonawca winien dostarczyć kontener zastępczy.
6. Puste kontenery dostarczone do oczyszczalni winny być czyste i przygotowane do podstawienia 
    i załadunku.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli przebiegu ważenia osadu.
8. Kontenery winne być szczelne oraz wyposażone w przykrycia umożliwiające ich zamknięcie 
    i transport zgodny z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
    (Dz.U. Nr 62 poz. 628 z póź. zm.) oraz Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony  
    Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z póź. zm.).

§4
Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający oświadcza, że osad z oczyszczalni ścieków w Czerwionce-Leszczynach zgodnie 
    z posiadanymi badaniami i Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r  o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 
    z póź. zm.)  oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r.   w  sprawie  
    komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. Nr 134 poz. 1140) nadaje się aktualnie do:
    1)  rekultywacji terenów na cele nierolne,
    2) do dostosowywaniu gruntów do określonych potrzeb  wynikających z planów gospodarki odpadami, 
         planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania  
         terenu.



2. Badania okresowe osadu prowadzone będą z częstotliwością określoną w Rozporządzeniu             
    Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych 
    (Dz.U.  Nr 134 poz . 1140). Kopia wyników badań przekazana będzie każdorazowo Wykonawcy.

§5
Cena

1. Ilość odbieranych osadów przez Wykonawcę będzie rozliczana w Mg.
2. Ustala  się cenę za 1 Mg  osadu w wysokości ………… zł netto +7%VAT=…………… zł brutto.
3. Cena, o której mowa w ust. 2 obejmuje: podstawienie kontenera KP-…., transport, zważenie
    i unieszkodliwienie  osadu oraz związane z tym opłaty (w tym w szczególności opłaty związane  z jego 
    zagospodarowaniem lub składowaniem).

§6.
Sposób dokonywania rozliczeń i płatności

1. Za świadczone usługi Zamawiający zobowiązuje się płacić cenę wynikającą z ceny 
    jednostkowej w wysokości ……… zł netto + 7 VAT = ………… zł za 1 Mg osadu i faktycznej ilości 
    odebranego osadu,  ustalonej na podstawie potwierdzenia przekazania osadu z danego miesiąca.
2. Za wykonaną usługę zapłata następować będzie 1 raz w miesiącu. Faktura VAT wystawiona 
    będzie w terminie do 7 dni po zakończeniu każdego miesiąca.
3. Zapłata za usługę dokonana będzie po otrzymaniu faktury przez Zamawiającego na rachunek 
    bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia.
4. Do celów ewidencyjnych ilość osadu przyjmowana będzie na podstawie karty przekazania 
    odpadu za dany miesiąc ( zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Rozporządzeniu 
    Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na 
    potrzeby ewidencji odpadów - Dz.U. Nr 30, poz. 213),  wypełnionej na podstawie kwitów wagowych 
    z danego miesiąca i dołączonej do wystawionej faktury.
5. W przypadku nie zapłacenia należności w terminie Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki 
    w wysokości ustawowej.
6. Wykonawca zastrzega sobie prawo jednostronnego rozwiązania umowy w przypadku 
    rażącego naruszenia przez Zamawiającego warunków umownych, a w szczególności nie 
    rozliczenia dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych wymienionych w §6 ust.2 umowy.
7. Zamawiający ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym
    w przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy, nie wywiązywania się Wykonawcy
    z realizacji  zadania, naruszania przez niego postanowień przepisów prawych oraz utraty 
    zezwolenia na wykonywanie tego rodzaju działalności.
8. Wykonawca ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 
    dostarczenia badań osadu przez Zamawiającego nie spełniającego kryteriów jego wykorzystania 
    określonych w §4 ust. 1.

§7.
Odpowiedzialność odszkodowawcza

1. Odpowiedzialność z tytułu nie wykonania bądź nienależytego wykonania umowy Strony 
    ustalają w formie kar umownych w następujący sposób:
    Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
    1) 12000 zł, gdy Zamawiający odstąpił od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 
        Wykonawca, 
    2) 0,5% wartości  jednorazowej usługi za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po   
        zgłoszeniu do odbioru przedmiotu umowy - za zwłokę w wykonaniu usługi.
2. W przypadku nie dotrzymywania przez Wykonawcę  terminu realizacji postanowień umowy 
    określonych w §3 ust 2. niniejszej umowy Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub 
    rozwiązać ją ze skutkiem  natychmiastowym. W tym przypadku Wykonawca nie ma prawa 
    dochodzić odszkodowania od Zamawiającego z jakiegokolwiek tytułu w zakresie stosunku 



    umownego łączącego Strony na podstawie niniejszej umowy.

3. Zamawiający jest uprawniony do potrącania należnych kar umownych od Wykonawcy z jego    
    faktur.
4. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 
    zastrzeżone powyżej kary umowne na podstawie ogólnych zasad określonych w kodeksie 
    cywilnym.

§8.
Okres obowiązywania umowy

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej podpisania, jednak nie wcześniej niż od 01.01.2010 r. 
    do dnia 31.12.2010 r. 
2. Umowa niniejsza może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniom 2-miesięcznego 
    okresu wypowiedzenia licząc na koniec miesiąca z  zastrzeżeniem postanowień §6 ust 6 i 7 
    oraz §7 ust 2.
3. W przypadku utrzymania ceny  istnieje możliwość przedłużenia umowy o kolejny rok tj 
    do dnia 31.12.2011 r. pod warunkiem przedstawienia decyzji jak w §2 pkt.6 ppkt 4 z terminem 
    ważności do dnia 31.12.2011 r.

§9
Zmiany w umowie

1. Strony zobowiązują się wzajemnie do powiadamiania o wszelkich zmianach  w szczególności  
    adresu, numeru telefonu pod rygorem poniesienia kosztów związanych z brakiem  właściwych 
    danych.
2. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności pod rygorem nieważności 
    formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§10
Postanowienia  końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie
    przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska, Ustawy 
    o odpadach oraz  przepisy wykonawcze do w/w ustaw. 
2. Strony ustalają obowiązek powiadamiania drugiej strony o każdej zmianie siedziby w terminie 7 dni od 
    zaistnienia zmiany. W razie zaniedbania tego obowiązku przez którąkolwiek ze stron korespondencja  
    przesłana na adres wskazany w umowie będzie uważana za skuteczną.
3. Wszelkie spory wynikające na tle wykonania przedmiotu umowy rozstrzygać będą właściwe 
    dla Zamawiającego sądy powszechne.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
    Stron.

     Zamawiający                                                                            Wykonawca

Uwaga: treść umowy zostanie dostosowana do oferenta, który wygra przetarg. 
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                                                                                                                                                 Załącznik 3

Data ...............................           

 O F E R T A
Nazwa i siedziba oferenta : 

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

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

               Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
   ul. Nowy Dwór 20  
   44-230 Czerwionka-Leszczyny

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pod nazwą 
„Odbiór i unieszkodliwienie komunalnego osadu ściekowego o kodzie 19 08 05  ”  

oferujemy wykonanie zadania  objętego  zamówieniem zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 
zamówienia i Specyfikacją  Warunków Zamówienia za cenę za 1 Mg:
         
 Cena netto                                     VAT           Cena brutto
...................................             ...................................   ..............................
Słownie cena brutto całego zamówienia :
........................................................................................................................ zł za 1 Mg.
Na w/w wartość zadania składa się:
1. podstawienie kontenera, odbiór, zważenie i transport osadu do miejsca jego unieszkodliwienia 
    w ilości ok. 2000 Mg rocznie,
2. ponoszenie ewentualnych opłat za korzystanie ze środowiska,
3.unieszkodliwienie osadu,
Ponadto:

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  i nie  
     wnosimy do niej zastrzeżeń oraz , że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do wykonania zadania w terminie:
    a) rozpoczęcie – od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od  01.01.2010 r.,
    b) zakończenie - do dnia 31.12.2010 r.  
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany 
     w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. do dnia 07.01.2010 r.
4. Oświadczamy , że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postanowienia  
     i ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku 
     wyboru  naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu 
     i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.      
5. Załącznikami do niniejszej oferty są :
    1)  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 1
    2)  wzór umowy – zał. nr 2

          3)  aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego* albo Krajowego Rejestru Sądowego* albo  
               z ewidencji działalności gospodarczej* albo innego rejestru potwierdzającego prawo 
              do  występowania w obrocie prawnym ……………………………………………………..(**)
          4) decyzja na transport odpadu o kodzie 19 08 05
          5) decyzja na unieszkodliwianie odpadu o kodzie 19 08 05*,  umowa z odbiorcą odpadu wraz 
              z jego decyzją na zagospodarowanie osadu*.              

            

.........................................................
                                                                                                                                          podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta
  * niepotrzebne skreślić 
**  uzupełnić (wpisać jaki)


	PRZETARG NIEOGRANICZONY
	Wzór                                                                          - Załącznik nr 2


