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Załącznik nr 1  
 
 
 
 
…………………………..                                                                    
       pieczęć firmowa                                                                                                                

OFERTA 
Do przetargu ogłoszonego przez „Górna Raba” Spółka z o.o.  

„ZAŁADUNEK, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 
ŚCIEKOWYCH WYTWARZANYCH NA TERENACH OCZYSZCZANI ŚCIEKÓW: 

MSZANA DOLNA, KASINKA MAŁA, PCIM, TOKARNIA I ROKICI NY 
PODHALA ŃSKIE” 

 
Po zapoznaniu się z warunkami SIWZ oferujemy odbiór: 

1. Skratek –kod odpadu 190801 za cenę : 

Cena jednostkowa netto:……………………………...zł/tonę 

Stawka VAT: …………………………………………% 

Wartość całkowita brutto:…………………………….zł 

Słownie………………………………………………… 

 

2. Zawartości piaskownika –kod odpadu 190802 za cenę : 

Cena jednostkowa netto:……………………………...zł/tonę 

Stawka VAT:………………………………………….% 

Wartość całkowita brutto:……………………………..zł 

Słownie………………………………………………… 

 

3. Ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego –kod odpadu 190805 za cenę : 

Cena jednostkowa netto:……………………………...zł/tonę 

Stawka VAT:………………………………………….% 

Wartość całkowita brutto:……………………………..zł 

Słownie………………………………………………… 

 
Do obliczenia wartości całkowitej  dla poszczególnych odpadów należy przyjąć szacunkowe 
roczne ilości odpadów podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

Wartość całkowita brutto = (cena jednostkowa netto x szacunkowa roczna ilość odpadu) + VAT 
 
Wartość końcowa przedmiotu zamówienia brutto (suma wartości całkowitych brutto z pozycji 

1,2,3) wynosi:………………………………..zł 
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Słownie:…………………………………………….. 

Oświadczamy, że :  
 
1) zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia przepisami zawartymi  w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, oraz innych dokumentach stanowiących integralną 
część siwz , wzorze umowy i przyjmujemy je bez  zastrzeżeń oraz , że uważamy się za 
związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert ; 

2) Wymagane Wadium w wysokości:  10 000,00 zł  (dziesięć tysięcy złotych 00/100 ), 
zostało przez nas wniesione w dniu ............................................................                              
w formie ................................................................................... 

3) Jesteśmy świadomi, że w przypadku wyboru naszej oferty do realizacji przedmiotu 
zamówienia odmówimy podpisania umowy lub ( i ) nie w niesiemy wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub ( i ) zawarcie umowy stanie się 
niemożliwe z przyczyn od Nas zależnych, wniesione przez nas wadium zostanie 
zatrzymane przez Zamawiającego.  

4) Całość oferty składamy na  .............. kolejno ponumerowanych stronach. 
5) Akceptujemy i przyjmujemy bez zastrzeżeń warunki umowy. 
6) Akceptujemy zobowiązania zawarte w SIWZ i innych dokumentach przetargowych. 
 
 
W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do: 
 
1) zawarcia Umowy na warunkach podanych w przetargu, w miejscu  i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, 
 
2) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny 

całkowitej podanej w ofercie       tj.  ........................... zł, słownie 
................................................................................. złotych 
w formie ................................................. i na warunkach określonych w § 11 umowy. 

 
Osoba (y ) upoważnione do podpisania oferty i umowy (imię i nazwisko): 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
 

 
 
[na podstawie załączonych dokumentów rejestracyjnych firmy Wykonawcy lub stosownego pełnomocnictwa] 

 
 
 

 
 

 
                                                                                                                             

 
....................., dnia ................................2013 r.                   (pieczęć  imienna i podpisy osoby/osób  uprawnionych  
                                                                                                                     do reprezentowania oferenta )   
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Załącznik nr 2 
 

 
Umowa nr ………./2013 

 
„Załadunek, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów o kodach     

19 08 01 – skratki, 19 08 02 – zawartość piaskownika,  19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady 
ściekowe z terenów oczyszczalni ścieków” 

 
 

Zawarta w dniu ………………….. 2013r. w Mszanie Dolnej, pomiędzy: 
 
„GÓRNA RABA” Sp. z o. o. 
ul. Krakowska 27e, 34-730 Mszana Dolna, woj. małopolskie 
tel./fax 018 33 10 324 
e-mail: gornaraba@op.pl 
strona internetowa: www.gornaraba.pl 
NIP 681-18-02-943 
REGON 356267546 
KRS 0000212716 – Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie,  
                                XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Kapitał zakładowy 9 107 300,00 zł, zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym 
reprezentowanym przez:  

1. mgr inż. Roman Duchnik – Prezes Zarządu 
2. Aneta Brzezińska – Główny Księgowy 

 
a 
………………………………………… 
………………………………………… 
Tel./fax ………………………………. 
e-mail: ……………………………….. 
NIP …………………………………… 
REGON ……………………………… 
KRS ………………………………….. 
        ………………………………….. 
Kapitał zakładowy …………………. zł, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą 
reprezentowanym przez: 

1. ……………………………… 
2. ……………………………… 

 
 

Podstawa prawna 
§ 1 

 

1. Oferta wykonawcy została wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 
20.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – 
zwana dalej „Ustawą” 

2. Integralną częścią niniejszej umowy jest: 

a) Oferta Wykonawcy z dnia …….. 

b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 

 



Numer sprawy: GR-341/1/2013                     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 

 

Przedmiot umowy 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest  załadunek, transport i zagospodarowanie przez  Wykonawcę odpadów  
o kodach    19 08 01 – skratki, 19 08 02 – zawartość piaskownika,  19 08 05 – ustabilizowane 
komunalne osady ściekowe z terenów oczyszczalni ścieków: 

a) oczyszczalnia ścieków w Pcimiu 

b) oczyszczalnia ścieków w Mszanie Dolnej 

c) oczyszczalnia ścieków w Rokicinach Podhalańskich 

d) oczyszczalnia ścieków „Kasinka Mała” w Lubniu 

e) oczyszczalnia ścieków w Tokarni 

zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. /Dz. U. 2013,  poz. 21/ i Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych /Dz. U. 
2010 Nr 137, poz. 924/ oraz zgodnie z ofertą przetargową i specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia. 

2. Ilość odebranych odpadów określana będzie poprzez: 
a) Ważenie kontenera lub samochodu z naczepą. Koszt ważenia każdorazowej partii 

wywożonego osadu spoczywał będzie na Wykonawcy. Ważenie będzie odbywać się na 
wadze samochodowej, w atestowanym punkcie kontroli obsługi obustronnie uzgodnionym, 
możliwie najbliżej budynku oczyszczalni ścieków. 

lub 
b) Dokonanie pomiaru objętości zajmowanej przez odpady w kontenerze lub naczepie 

samochodu ciężarowego po procesie załadunku odpadów. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli wielkości załadunku.  

4. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapewni załadunek, transport oraz miejsce  
i sposób zagospodarowania osadów. 

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z załadunkiem, ważeniem, transportem, 
wyładunkiem oraz przeładunkiem – jeżeli zaistnieje taka potrzeba, ubezpieczaniem na czas 
przewozu oraz związane z tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia. 

 

Obowiązki stron 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszystkie niezbędne decyzje i zezwolenia właściwego organu 
na prowadzenie działalności w zakresie zbierania,  transportu i gospodarowania odpadów objętymi 
niniejsza umową, zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2013r.  

2. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wszelkich zmianach w zakresie tych decyzji w czasie 
obowiązywania niniejszej umowy w terminie do 3 dni od zamiany decyzji. W przypadku gdy 
Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego o zaistniałych zmianach lub utracie decyzji  
w określonym powyżej terminie, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 
2 000,00 zł netto + obowiązująca stawka podatku VAT, ponadto Zamawiającemu będzie 
przysługiwało  prawo do odstąpienia od realizacji niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

3. W przypadku utraty przez Wykonawcę wymaganych prawem decyzji do wykonywania 
działalności będącej przedmiotem niniejszej umowy Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy 
bez zachowania okresu wypowiedzenia, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

4. W przypadku zastosowania komunalnych osadów ściekowych na grunty, Wykonawca zobowiązuje 
się do wykonania badań gruntów, na które osady te mają być zastosowane i wyliczenia dawek 
osadu do zastosowania na własny koszt. 
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5. Wyniki badań gruntów i wyliczenie dawek osadu Wykonawca zobowiązuje się przekazać 
Zamawiającemu przed odbiorem komunalnych osadów ściekowych.  

6. W przypadku gdy Wykonawca w trakcie realizacji umowy będzie chciał zastosować osady 
ściekowe na gruntach które nie były wykazane w ofercie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany 
jest dostarczyć dokumenty o których mowa w  pkt 7  ust 2.6 Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. Dokumenty te winny być dostarczone 14 dni przed zastosowaniem  osadów na tych 
gruntach. W przypadku gdy Wykonawca nie dotrzyma terminu o którym mowa powyżej, zostanie 
naliczona kara umowna w wysokości 1 200,00 zł netto + obowiązująca stawka podatku VAT. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do aplikowania komunalnego osadu ściekowego zgodnie  
z wyliczonymi dawkami oraz sporządzania kart aplikacji komunalnego osadu ściekowego na tych 
gruntach i przekazywania ich Zamawiającemu.  

8. Osad po rozprowadzeniu na polu musi być niezwłocznie wymieszany z gruntem.   

9. Zamawiający zobowiązuje się przekazywać Wykonawcy wyniki analiz przekazywanych 
komunalnych osadów ściekowych w zakresie i z częstotliwością określoną w obowiązujących 
przepisach prawnych wykonanych w laboratorium posiadającym znak Polskiego Centrum 
Akredytacji.    

10. W okresie zimowym rolnicze zastosowanie komunalnych osadów ściekowych dopuszczalne jest 
zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. /Dz. U. 2013,  poz. 21     

 

§ 4 

1. Z chwilą załadunku odpadów objętych umową Wykonawca przyjmuje na siebie całkowitą 
odpowiedzialność prawną i finansową za przejęte odpady oraz właściwy i zgodny z polskim 
prawem proces zagospodarowania. 

2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność prawną i odszkodowawczą z tytułu 
wykonywania usługi objętej niniejsza umową. 

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż Wykonawca wywozi odpady objęte niniejszą 
umową niezgodnie z warunkami zawartymi w posiadanej przez Wykonawcę decyzji na 
prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami oraz zagospodarowuje je  
w miejscu do tego nie przeznaczonym, Zamawiający wzywa Wykonawcę do zmiany sposobu 
gospodarowania tymi odpadami z terminem realizacji do 7 dni. Wszelkie koszty związane  
z usunięciem nieprawidłowości ponosił będzie Wykonawca niniejszej umowy. 

4. Po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy lub upływie terminu o którym mowa § 4 ust.3 
Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1 000,00 zł netto + obowiązująca stawka 
podatku VAT, będzie również przysługiwało Zamawiającemu prawo do odstąpienia od realizacji 
niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług: załadunku pełnych kontenerów  
z osadem, na samochód którym będą transportowane, wywozu i zagospodarowania odbieranych 
odpadów w sposób ciągły przez cały okres trwania umowy. 

2. W przypadku oczyszczalni ścieków „Kasinka Mała” w Lubniu pusty kontener na osad należy 
podstawić pod wiatę, pod podajnik ślimakowy podający komunalny osad ściekowy. W przypadku 
nie wykonania usługi Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 250 zł netto  
+ obowiązująca stawka podatku VAT. 

3. Wywóz odbieranych przez Wykonawcę odpadów z terenu poszczególnych oczyszczalni ścieków 
odbywał się będzie w dni robocze w godzinach od 700 do 1500. 

4. Wykonawca będzie wykonywał usługę objętą niniejszą umową zgodnie z potrzebami 
technologicznymi Zamawiającego, po telefonicznym zgłoszeniu mu potrzeby odbioru odpadów 
przez upoważnioną do tego celu osobą.  
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5. Wykonawca zobowiązany jest dokonać odbioru odpadów będących przedmiotem niniejszej 
umowy najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia Zamawiającego skierowanego  do 
Wykonawcy. 

6. W przypadku opóźnień w odbiorze odpadów, o którym mowa w §5 ust 4, Zamawiający wzywa na 
piśmie Wykonawcę do wykonania usługi najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odbioru pisma. 

7. Jeżeli po pisemnym wezwaniu w terminie 3 dni usługa nie zostanie wykonana,  Wykonawcy 
zostanie naliczona kara umowna  w wysokości 1 500,00 zł netto + obowiązująca stawka podatku 
VAT Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie usługi innemu podmiotowi. 

 

§ 6 

1. Potwierdzeniem odbioru odpadów będących przedmiotem niniejszej umowy będzie dokument WZ 
przekazania odpadu, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę sporządzany w 2-ch 
egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

2. Na koniec każdego miesiąca na podstawie wystawianych WZ-tek Wykonawca sporządzi zbiorczą 
kartę przekazania odpadów (dla każdego z odpadów osobną) wg wzoru określonego  
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 08 grudnia 2010r. w sprawie wzorów wykazów 
sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów /Dz. U. 2010 Nr 249, poz. 1673/ w 2-ch 
egzemplarzach. 

3. W przypadku zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych zgodnie z art. 96 ust 1 ustawy 
o odpadach (Dz. U. 2013r, poz. 21) Wykonawca do potwierdzonej karty przekazania odpadu 
każdorazowo zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, którego treść stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszej umowy. 

4. Karty przekazania odpadów, a w przypadku rolniczego zagospodarowania osadów również 
oświadczanie o którym mowa w § 6 ust 3 winny być dostarczone do Zamawiającego w terminie do 
10 dnia następnego miesiąca. W przypadku nie dostarczenie dokumentów we wskazanym terminie  
zostanie naliczona kara umowna w wysokości 1 000,00 zł. netto + obowiązująca stawka  
podatku VAT. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy 

§ 7 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie w wysokości: 

a) ……….. zł za 1 Mg skratek + podatek VAT 

b) ……….. zł za 1 Mg zawartości piaskownika + podatek VAT 

c) ……….. zł za 1 Mg komunalnego osadu ściekowego + podatek VAT 

2. Rozliczenie ilości wywiezionych i zagospodarowanych odpadów dokonywana będzie  na 
podstawie przedłożonych dokumentów o których mowa w § 6. 

3. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów  
i stwierdzeniu poprawności wykonania usługi, usługę uważa się za wykonaną prawidłowo. 

4. W przypadku niewłaściwego wykonania usługi na każdym jej etapie Zamawiający zastrzega sobie 
prawo odmowy wypłacenia Wykonawcy przysługującego mu wynagrodzenia. 

§ 8 

1. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiającego za 
wykonaną usługę będącą przedmiotem niniejszej umowy. 

2. Zamawiający dokonywać będzie zapłaty za wykonaną usługę w okresach miesięcznych  (za 
miesiąc kalendarzowy).  

3. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę najpóźniej w ciągu 7 dni od daty przekazania 
zbiorczej karty przekazania odpadu bo obustronnym jej podpisaniu. 
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4. Należność za wykonaną usługę  regulowana będzie przelewem na konto Wykonawcy o numerze 
…………………………………………..na podstawie faktury   w ciągu 21 dni od daty otrzymania 
faktury przez Zamawiającego. 

5. Za dzień, od którego zapłata staje się wymagalna przyjmuje się dzień wpływu faktury  do siedziby 
Zamawiającego. 

6. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy wymagane jest pisemne 
powiadomienie o tym fakcie Zamawiającego.  

Powyższa zmiana nie pociąga za sobą konieczności zmian warunków umowy. 

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za regulowanie płatności   za 
pracę wykonaną przez Podwykonawcę. 

8. Zwłoka w płatności faktury przez Zamawiającego powoduje naliczenie ustawowych odsetek. 
 

§ 9 

1. Wykonawca może zlecić wykonanie usług Podwykonawcy w zakresie obejmującym transport     
i zagospodarowanie odpadów objętych niniejszą umową.  

2. W przypadku, gdyby Wykonawca zamierzał zatrudnić do realizacji przedmiotu niniejszej umowy 
Podwykonawców oprócz dokumentów obejmujących zezwolenia i decyzje na transport i/lub 
zagospodarowanie odpadów Wykonawca musi także dołączyć jasne określenie roli jaką będą 
pełnili Podwykonawcy w realizacji przedmiotu umowy tj. wskazanie tych prac, które będą 
powierzone Podwykonawcom oraz umowy z Podwykonawcą. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zgodne z prawem wykonanie części zamówienia 
zleconej Podwykonawcy również w zakresie posiadanych decyzji i zezwoleń 

4. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działanie Podwykonawców lub brak działań jak 
za własne. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do terminowej realizacji faktur Podwykonawcom za wykonaną przez 
nich część prac będących przedmiotem niniejszej umowy i zapłaconych przez Zamawiającego. 

 

Osoby odpowiedzialne za realizację prac 

§ 10 

1. Osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy będzie: 
………………………………………….. – stanowisko służbowe, numer telefonu ………………… 

2. Koordynatorem całości spraw związanych z realizacją niniejszej umowy ze strony Zamawiającego 
będzie:………………………………………….. – stanowisko służbowe, numer telefonu 
………………… 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 11 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania 
niniejszej umowy w wysokości 10% wartości końcowej podanej w ofercie (ceny ofertowej brutto). 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania 
niniejszej umowy. 

3. Zamawiający i Wykonawca ustalają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie 
wniesione przez Wykonawcę w następującej formie: 

a) w pieniądzu 

b) w poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym 
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c) w gwarancjach bankowych 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych 

e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 
Ustawy o utworzeniu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 9 listopada 2000r. 

4. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
 w pieniądzu, kwota zabezpieczenia zostanie wpłacona przez Niego – przelewem na 
oprocentowany rachunek bankowy Zamawiającego. 

5. Dokument (poręczenie bankowe, gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa, poręczenia udzielane 
przez podmioty) zostanie wystawiony z terminem ważności 30 dni od dnia zakończenia 
obowiązywania niniejszej umowy. 

6. Zabezpieczenie zostanie zwrócone zgodnie z przepisami art. 151 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113, poz.  759 z późn. zm.) tj. w terminie 30 dni   od dnia wykonania 
przedmiotu umowy i uznania, że przedmiot umowy został należycie wykonany. 

7. Jeżeli pozostająca w dyspozycji Zamawiającego część zabezpieczenia nie pokryje poniesionej 
szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej 
szkody. 

8. Treść zabezpieczenia należytego wykonania umowy podlega akceptacji Zamawiającego. 

 

Kary umowne 

§ 12 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za nie przystąpienie do realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 20% z kwoty  
końcowej podanej w ofercie (ceny ofertowej brutto). 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 40%  
z  kwoty  końcowej podanej w ofercie (ceny ofertowej brutto). 

c) za każdy przypadek innego miejsca zagospodarowania (odzysku lub unieszkodliwiania) 
odpadów niż to wykazane w posiadanej przez Wykonawcę decyzji lub  w wysokości 15%  
z  kwoty  końcowej podanej w ofercie (ceny ofertowej brutto). 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w terminie 7-miu dni od doręczenia przez 
Zamawiającego not obciążeniowych. 

3. Strony zastrzegają, że kary umowne mogą być potrącane z faktur. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. W przypadku kontroli Inspekcji Państwowych i ewentualnych kar finansowych nałożonych na 
Zamawiającego (jako wytwórcę) wynikających z transportu i zagospodarowania osadu ściekowego 
niezgodnego z prawem lub warunkami zawartymi w umowie, Zamawiający obciąży finansowo 
Wykonawcę nawet po terminie ważności umowy. 

 

Czas obowiązywania umowy 

§ 13 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia………………. do dnia …………….. 
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Zmiana umowy 

§ 14 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w granicach unormowania art. 144 Ustawy 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm., za zgodą obu stron 
wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie: 

a) w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych 
następującymi okolicznościami: siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu 
umowy; zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy; 
zmiany danych teleadresowych; 

b) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi 
odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, 
zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

3. Urzędowa zmiana stawki podatku VAT, nie będzie wymagała formy aneksu do niniejszej 
umowy. 

§ 15 

Wypowiedzenia niniejszej umowy może dokonać każda ze stron  z zachowaniem 3 miesięcznego 
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego i z zachowaniem § 12 ust.1 
pkt b). 

 

Postanowienia końcowe 

§ 16 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: 

1. Ustawy o odpadach 
2. Ustawy prawo ochrony środowiska 
3. Kodeksu Cywilnego 

§ 17 

1. Wszelka korespondencja lub dokumenty sporządzone lub dostarczone przez jedną osobę 
innej na mocy lub w związku z umową będą skuteczne: jeżeli zostały dostarczone 
osobiście, w momencie ich dostarczenia; jeśli zostały wysłane na poczcie listem 
poleconym, wysłane z opłaconą opłatą pocztową, w prawidłowo zaadresowanej kopercie, 
chyba, że skuteczne dostarczenie jest potwierdzone przez adresata w terminie 
wcześniejszym; jeśli zostały przesłane faksem w dniu, kiedy raport potwierdzający udaną 
transmisję zostanie odebrany przez nadawcę; oraz w przypadku przesłania drogą 
elektroniczną, w momencie, gdy weszły do systemu adresata. 

2. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy Strony zobowiązują się w pierwszej 
kolejności rozwiązać w drodze ugodowej kierując w celu stosowne pisemne wystąpienie do strony 
przeciwnej.   

3. W przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia wszelkie sprawy sporne wynikające na tle 
niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 18 

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 

 
 
ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1 do umowy 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
 
        ……………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres firmy) 

 zgodnie z zawartą w dniu ……………... 2013r. umową na „Odbiór, transport  
i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów o kodach 19 08 01-skratki,  
19 08 02-zawartość piaskownika, 19 08 05-ustabilizowane komunalne osady ściekowe  
z terenów oczyszczalni ścieków” oświadcza, że w miesiącu ……………………. /wpisać miesiąc/ 

odebrane komunalne osady ściekowe z oczyszczalni ścieków w ……………………… /wpisać 

miejscowość/, zostały zagospodarowane rolniczo. 
Oświadczamy, że odebrane w tym miesiącu osady były zagospodarowane z zachowaniem wymogów 
obowiązujących przepisów prawa w szczególności Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.  
(Dz. U. 2013, poz. 21), Ustawy Prawo Ochrony Środowiska  z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 2008 
Nr 25, poz. 150) oraz aktów powiązanych w tym m.in. Rozporządzenia Ministra Środowiska  
w sprawie komunalnych osadów ściekowych z dnia 13 lipca 2010r. (Dz. U. 2010 Nr 137, poz. 924). 
 

Ponadto oświadczamy, że po przetransportowaniu każdej partii osadu na nieruchomość gruntową 
została ona natychmiast rozprowadzona na powierzchni gruntu i niezwłocznie z nim wymieszana. 
Z chwilą załadunku osadu ……………………………………….... przejmuje na siebie całkowitą 

(nazwa firmy) 

odpowiedzialność prawną i finansową za ewentualne szkody w środowisku.  
W przypadku kontroli Inspekcji Państwowych i ewentualnych kar finansowych nałożonych 
na Zamawiającego (jako wytwórcę) wynikających z transportu i zagospodarowania osadu 
ściekowego niezgodnego z prawem lub warunkami zawartymi w umowie, Zamawiający 
obciąży finansowo Wykonawcę. 
 
.  
 
 
 
 
……………………, dnia …………………..    ……………………………… 
                   (podpis i pieczątka Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 
 

Skład komunalnych osadów ściekowych wytwarzanych na oczyszczalni ścieków 
w Mszanie Dolnej 

         
Dane za 2012 rok 

Skład i właściwości komunalnych 
osadów ściekowych Oznaczona najniższa 

wartość 
Oznaczona najwyższa 

wartość 

Średnia wartość z 
wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku 

Odczyn pH 10,10 12,10 11,23 
Sucha masa [%] 16,30 19,70 18,15 
Substancje organiczne [%s.m.] 60,80 67,60 64,25 
Zawartość azotu ogólnego [%s.m.]                                                                         4,89 5,86 5,40 
Zawartość azotu amonowego 0,19 0,37 0,29 
Zawartość fosforu ogólnego [%s.m.] 0,42 1,70 1,21 
Zawartość wapnia [%s.m.] 7,03 7,88 7,56 
Zawartość magnezu [%s.m.] 0,39 0,48 0,44 
Liczba żywych jaj pasożytów brak 
Ołów [mg/kg s.m.] 17,40 70,30 31,75 
Kadm [mg/kg s.m.] 0,25 1,17 0,89 
Chrom [mg/kg s.m.] 78,10 224,00 170,00 
Miedź [mg/kg s.m.] 89,10 101,00 94,40 
Nikiel [mg/kg s.m.] 10,30 12,60 11,70 
Rtęć [mg/kg s.m.] 0,05 0,70 0,23 
Cynk [mg/kg s.m.] 760,00 839,00 775,00 
Bakterie z rodzaju Salmonella            
[w 100g] 

- 

 
 

Skład komunalnych osadów ściekowych wytwarzanych na oczyszczalni ścieków w Pcimiu 
         

Dane za 2012 rok 
Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych Oznaczona najniższa 
wartość 

Oznaczona najwyższa 
wartość 

Średnia wartość z 
wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku 

Odczyn pH 11,40 12,30 11,83 
Suchaj masa [%] 17,70 22,40 20,37 
Substancje organiczne [%s.m.] 49,80 72,30 62,63 
Zawartość azotu ogólnego [%s.m.]                                                                         3,94 5,55 4,70 
Zawartość azotu amonowego [%s.m.] 0,12 0,52 0,29 
Zawartość fosforu ogólnego [%s.m.] 0,65 1,60 1,08 
Zawartość wapnia [%s.m.] 8,11 10,00 10,84 
Zawartość magnezu [%s.m.] 0,36 0,44 0,40 
Liczba żywych jaj pasożytów brak 
Ołów [mg/kg s.m.] 9,73 27,30 18,54 
Kadm [mg/kg s.m.] 0,05 1,08 0,59 
Chrom [mg/kg s.m.] 21,10 1000,00 538,28 
Miedź [mg/kg s.m.] 68,30 107,00 89,87 
Nikiel [mg/kg s.m.] 14,70 9,83 12,64 
Rtęć [mg/kg s.m.] 0,05 0,90 0,51 
Cynk [mg/kg s.m.] 634,00 799,00 709,67 
Bakterie z rodzaju Salmonella           
[w 100g] 

- 
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Skład komunalnych osadów ściekowych wytwarzanych na oczyszczalni ścieków                            
w Rokicinach Podhalańskich 

         
Dane za 2012 rok 

Skład i właściwości komunalnych 
osadów ściekowych Oznaczona najniższa 

wartość 
Oznaczona najwyższa 

wartość 

Średnia wartość z 
wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku 

Odczyn pH 10,20 11,90 10,77 
Sucha masa [%] 17,30 18,40 18,03 
Substancje organiczne [%s.m.] 58,70 63,80 61,60 
Zawartość azotu ogólnego [%s.m.]                                                             4,92 5,17 5,06 
Zawartość azotu amonowego [%s.m.] 0,08 0,29 0,53 
Zawartość fosforu ogólnego [%s.m.] 1,30 2,10 1,67 
Zawartość wapnia [%s.m.] 5,24 7,94 6,60 
Zawartość magnezu [%s.m.] 0,46 0,61 0,52 
Liczba żywych jaj pasożytów brak 
Ołów [mg/kg s.m.] 11,60 48,20 25,67 
Kadm [mg/kg s.m.] 1,04 1,32 1,15 
Chrom [mg/kg s.m.] 18,50 20,40 19,27 
Miedź [mg/kg s.m.] 90,10 99,70 93,77 
Nikiel [mg/kg s.m.] 11,00 13,30 12,10 
Rtęć [mg/kg s.m.] 0,36 0,72 0,55 
Cynk [mg/kg s.m.] 864,00 938,00 912,67 
Bakterie z rodzaju Salmonella           
[w 100g] 

- 

 
 

Skład komunalnych osadów ściekowych wytwarzanych na oczyszczalni ścieków                            
"Kasinka Mała" w Lubniu 

         
Dane za 2012 rok 

Skład i właściwości komunalnych 
osadów ściekowych Oznaczona najniższa 

wartość 
Oznaczona najwyższa 

wartość 

Średnia wartość z 
wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku 

Odczyn pH 11,60 12,30 12,03 
Sucha masa [%] 12,20 15,60 14,07 
Substancje organiczne [%s.m.] 53,20 75,50 63,07 
Zawartość azotu ogólnego [%s.m.]                                                                         4,32 7,13 5,89 
Zawartość azotu amonowego [%s.m.] 0,21 0,74 0,42 
Zawartość fosforu ogólnego [%s.m.] 1,20 1,50 1,33 
Zawartość wapnia [%s.m.] 8,13 10,20 7,76 
Zawartość magnezu [%s.m.] 0,34 0,47 0,39 
Liczba żywych jaj pasożytów brak 
Ołów [mg/kg s.m.] 2,10 18,70 10,24 
Kadm [mg/kg s.m.] 0,51 1,04 0,73 
Chrom [mg/kg s.m.] 13,10 23,30 17,33 
Miedź [mg/kg s.m.] 59,20 89,60 70,77 
Nikiel [mg/kg s.m.] 8,43 20,70 12,92 
Rtęć [mg/kg s.m.] 0,05 0,31 0,14 
Cynk [mg/kg s.m.] 451,00 691,00 533,00 
Bakterie z rodzaju Salmonella            
[w 100g] 

- 
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Skład komunalnych osadów ściekowych wytwarzanych na oczyszczalni ścieków w Tokarni 
         

Dane za 2012 rok 
Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych Oznaczona najniższa 
wartość 

Oznaczona najwyższa 
wartość 

Średnia wartość z 
wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku 

Odczyn pH 9,60 13,30 11,45 
 Sucha masa [%] 19,90 21,70 20,80 
 Substancje organiczne [%s.m.] 40,90 47,60 44,25 
Zawartość azotu ogólnego [%s.m.]                                                                         2,86 3,16 3,01 
Zawartość azotu amonowego [%s.m.] 0,14 0,28 0,21 
Zawartość fosforu ogólnego [%s.m.] 0,76 1,10 0,93 
Zawartość wapnia [%s.m.] 4,37 9,73 7,05 
Zawartość magnezu [%s.m.] 0,53 0,57 0,55 
Liczba żywych jaj pasożytów brak 
Ołów [mg/kg s.m.] 810,00 813,00 811,50 
Kadm [mg/kg s.m.] 24,10 24,40 24,25 
Chrom [mg/kg s.m.] 2,13 5,83 3,98 
Miedź [mg/kg s.m.] 30,40 47,30 38,85 
Nikiel [mg/kg s.m.] 109,00 118,00 113,50 
Rtęć [mg/kg s.m.] 29,90 30,80 30,35 
Cynk [mg/kg s.m.] 0,05 0,21 0,13 
Bakterie z rodzaju Salmonella           
[w 100g] 

- 

 
 

Z racji tego, że technologia działania tej oczyszczalni nie przewiduje miejscowej tj. na terenie oczyszczalni przeróbki osadu 
badania osadu wykonywane są w chwili gdy jest on przewożony do odwodnienia na terenie oczyszczalni w Mszanie Dolnej, 
Lubniu –„Kasinka Mała”. 
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Załącznik nr 4 

 
 
 
 
 
 
……………………….                                                                            
         pieczęć firmowa                                                                                                             
 
 
 
 

Oświadczenie 
 

 
 
 
Oświadczam, że: 

1. Spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami). 

2. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. 

zmianami), 

 
 
 
 
 
 
 
....................., dnia ................................2013 r.                   (pieczęć  imienna i podpisy osoby/osób  uprawnionych  
                                                                                                                     do reprezentowania oferenta )   
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Załącznik nr 5 

 
 
 
 
 
……………………….                                                                             
         pieczęć firmowa                                                                                                             
 
 
 
 

Oświadczenie 
 

 
 
 
Oświadczam, że grunty, na których mają zostać zastosowane komunalne osady ściekowe nie 

są objęte zakazami w myśl art. 96 ust 12 Ustawy o odpadach i spełniają wymagania                  

§ 2 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010r., w sprawie 

komunalnych osadów ściekowych /Dz. U. 2010, Nr 137, poz. 924/. 

 
 
  
 
 
 
  
....................., dnia ................................2013 r.                   (pieczęć  imienna i podpisy osoby/osób  uprawnionych  
                                                                                                                     do reprezentowania oferenta )   
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Załącznik nr 6 
 
 
 
 
 
……………………….                                                                             
         pieczęć firmowa                                                                                                             
 
 
 
 

Oświadczenie 
 

 
 
 
Oświadczam, że komunalne osady ściekowe będą podlegać odzyskowi 

       w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych 
        do obrotu handlowego, włączając 

 
 w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz, 

 
       do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, 
 
1.  do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz, 

 
2.  do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne, 

 
 przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów 
 gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji  
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

 
Należy zaznaczyć formę odzysku jaka będzie stosowna. 
  

 
 
  
 
  
....................., dnia ................................2013 r.                   (pieczęć  imienna i podpisy osoby/osób  uprawnionych  
                                                                                                                     do reprezentowania oferenta )   
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Załącznik nr 7 
 
 
 
 
 
……………………….                                                                             
         pieczęć firmowa                                                                                                             
 
 
 

Oświadczenie 
 

 
 
Oświadczam, że: 

1. Osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie 

zamówienia to jest: 

a) pojazd do przewozu kontenerów oraz pojemników na osad, skratki oraz zawartość 

piaskownika, 

b) samochód ciężarowy z uszczelnioną naczepą ładunkową, zakrywaną plandeką,  

o maksymalnej wysokości naczepy 2,40 m, a pojemności od 24,0 Mg, 

c) szczelne i zamykane kontenery o ładowności od 5,0 do 10,0 Mg na skratki  

i zawartość piaskownika, 

d) szczelne i zamykane pojemniki na skratki i zawartość piaskownika, 

e) szczelne kontenery dostosowane do odbioru komunalnego osadu ściekowego spod 

podajnika o ładowności od 5,0 do 10,0 Mg. 

 
 
 
 
 
 
 
....................., dnia ................................2013 r.                   (pieczęć  imienna i podpisy osoby/osób  uprawnionych  
                                                                                                                     do reprezentowania oferenta )   
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Załącznik nr 8 
 
 

ZASTRZEŻENIE 
 

nie udostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów          

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez 

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

 
 
 
 
................................. .........             
   (pieczęć firmowa Wykonawcy ) 
  
 
Działając w imieniu ........................................................................................................................... 

(pełna  nazwa  Wykonawcy  i  adres) 
 

z siedzibą w ........................................................................................................................................ 
 
niniejszym zastrzegam, aby następujące informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa                        
w rozumieniu przepisów  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji : 
 
1.................................................................................... strona ...................... oferty; 
2.................................................................................... strona ...................... oferty; 
3.................................................................................... strona ...................... oferty; 
4.................................................................................... strona ...................... oferty; 
5.................................................................................... strona ...................... oferty; 
6.................................................................................... strona ...................... oferty; 
7.................................................................................... strona ...................... oferty; 
8.................................................................................... strona ...................... oferty; 
9.................................................................................... strona ...................... oferty; 
10.................................................................................. strona ...................... oferty; 
 
 
 
 
 
....................., dnia ................................2013 r.                   (pieczęć  imienna i podpisy osoby/osób  uprawnionych  
                                                                                                                     do reprezentowania oferenta )   
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Załącznik nr 9 
 
 
 
(pieczęć firmowa) 
 

WYKAZ PODWYKONAWCÓW, KTÓRZY B ĘDĄ UCZESTNICZYĆ  
W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 
Do przetargu ogłoszonego przez „Górna Raba” Spółka z o.o.  

„ZAŁADUNEK, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 
ŚCIEKOWYCH WYTWARZANYCH NA TERENACH OCZYSZCZANI ŚCIEKÓW: 

MSZANA DOLNA, KASINKA MAŁA, PCIM, TOKARNIA I ROKICI NY 
PODHALA ŃSKIE” 

 
Oświadczamy, że : 
 
W wykonywaniu przedmiotu niniejszego zamówienia uczestniczyć będą  następujący podwykonawcy: 
 
 

Nazwa i adres 
firmy 

Zakresy robót, które będą 
realizowane przez firmę 

podwykonawcy  
w tym zamówieniu 

Doświadczenie 
zawodowe 

(wykaz wykonanych robót  
w ciągu ostatnich pięciu 

lat o charakterze 
odpowiadającym 

zlecanym robotom (lub w 
okresie krótszym niż 

podany powyżej, 
odpowiadający okresowi 
prowadzenia działalności 

przez podwykonawcę)  

Nazwa i adres 
uprzednich 

Zamawiających 

1 2 3 4 
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Załącznik nr 10 
 
............................................. 
  (pieczęć firmowa wykonawcy) 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
Do przetargu ogłoszonego przez „Górna Raba” Spółka z o.o.  

„ZAŁADUNEK, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW ŚCIEKOWYCH WYTWARZANYCH NA TERENACH 
OCZYSZCZANI ŚCIEKÓW: MSZANA DOLNA, KASINKA MAŁA, PCIM, TOKARNIA I ROKICINY PODHALA ŃSKIE” 

1. Oświadczam (y), że reprezentowana przeze mnie (nas) firma wykonała w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (a jeżeli okres działalności jest krótszy –w tym okresie) wykonali co najmniej jedną 
usługę w zakresie gospodarowania odpadami (odbioru, transportu i zagospodarowania) o kodach 19 08 01 - skratki, 19 08 02 – zawartość 
piaskownika, 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem 
dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością. 

 

Czas realizacji NAZWA ZAMÓWIENIA  
/Rodzaj zamówienia / 

 

Miejsce zamówienia 
Wartość 

zamówienia 
brutto 

Rozpoczęcie Zakończenie 

Nazwa i adres 
zamawiającego  

Nr dokumentu 
potwierdzającego, 
że roboty te zostały 

wykonane 
należycie  

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

Załączniki: ...... egz. dokumentów potwierdzających, że wyżej wymienione roboty zostały wykonane należycie. 
 
 
 
 
 

................................................ dnia ............................ 2013 r.       …………………………………………… 
czytelny(e)  podpis(y) lub pieczęć(cie) imienna(e)  

i podpis(y) osoby(osób)uprawnionej (ych) do reprezentowania wykonawcy 

 


