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Załącznik Nr 3 do SIWZ 

 

Umowa (projekt) 

z dnia 03.02.2020 r. 

 

zawarta w dniu ………. r., we Włocławku pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „SANIKO” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku przy ul. 

Komunalnej 4, 87-800 Włocławek, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095781, nr NIP 888-020-59-21, REGON 910041776, nr 

rejestrowy 000001386, wysokość kapitału zakładowego 18.190.900,00 zł, reprezentowaną przez: 

1. .................................................................................................................................................................................................................. 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”. 

a 

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

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

reprezentowanym przez: 

1. .................................................................................................................................................................................................................. 

2. .................................................................................................................................................................................................................. 

zwanym w dalszej treści umowy „Dostawcą”. 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego 

została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na transporcie odpadów o kodzie  

19 12 12 - inne odpady w tym zmieszane substancje i przedmioty, stanowiące balast powstający  

w wyniku mechanicznej obróbki odpadów komunalnych, zbieranych w sposób selektywny  

oraz niesegregowanych, zmieszanych odpadów komunalnych w postaci frakcji nadsitowej > 80 

mm do instalacji zagospodarowania odpadów wskazanej przez Zamawiającego, zlokalizowanej  

w odległości ok 80 km od bazy załadunkowej (w jedną stronę). 

2. Miejsce załadunki i odbioru odpadów znajduje się na terenie RZUOK w Machnaczu, załadunek 

zapewnia Zamawiający w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 20:00. 

Załadunek odpadów będzie odbywał się za pomocą koparki z łyżką o pojemności 1,1 m3  

z wydajnością ok 500 kg/min i zdolnością załadunku do wysokości 6 m. Zamawiający udostępni 

swobodny dojazd sprzętu oraz plac do załadunku i postoju środków transportu Wykonawcy. 

3. Szacowana ilość odpadów do transportu w okresie trwania umowy wynosi ok. 8 800 Mg.  

4. Przedmiot zamówienia będzie świadczony przez Wykonawcę codziennie, w dni robocze, przy 

użyciu minimum 2 samochodów ciężarowych samowyładowczych o pojemności skrzyni 

ładunkowej nie mniejszej niż 90 m3 i ładowności nie mniejszej niż 24 Mg. 

5. Ilość odpadów, przewidziana do odbioru w stanie sypkim to ok. 65-70 Mg odpadów w ciągu dnia. 

Masa nasypowa odpadów wynosi ok. 0,16-0,18 Mg/m3. 

6. W przypadku awarii samochodu, który będzie świadczył usługę dla Zamawiającego, Wykonawca 

winien zapewnić w ciągu 4 h, w dzień roboczy (od poniedziałku do piątku), samochód zastępczy 

o parametrach nie mniejszych niż samochód realizujący usługę. 

7. Wykonawca musi zapewnić ciągły, nieprzerwany, sukcesywny odbiór odpadów ze względu na 

ograniczone możliwości magazynowania odpadów. 

8. Kursy będą odbywać się zgodnie z harmonogramem określonym przez instalację 

zagospodarowania odpadów od poniedziałku do piątku. Zamawiający dopuszcza maksymalnie 

4 kursy dziennie po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 

9. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania odpadów do instalacji zagospodarowania 

odpadu w dni robocze w godzinach: 6:00 - 9:00 oraz 17:00 - 21:00. 
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10. Przy każdej dostawie odpadu do instalacji zagospodarowania odpadu kierowca samochodu 

winien: 

a) wyładować odpady z pojazdu wyłącznie w miejscu wskazanym przez pracownika instalacji, 

b) doprowadzić do należytego porządku stanowisko rozładowcze po rozładunku, 

c) przekazać pracownikowi instalacji dowód ważenia odpadu oraz dokument WZ (wydanie  

z magazynu), otrzymany od Zamawiającego, 

d) złożyć czytelny podpis na dokumencie wagowym. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania przez cały okres trwania niniejszej umowy: 

a) licencję na wykonanie krajowego transportu drogowego rzeczy wydaną na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 2140), 

b) zaświadczenie o wpisie do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r., poz. 701) w zakresie transportu odpadu o kodzie 19 12 12. 

W przypadku zmian powyższych decyzji Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania 

Zamawiającemu kopii decyzji, w terminie 7 dni od dnia ich wydania. 

12. Wykonawca zobowiązany jest w czasie odbioru odpadów z RZUOK i dostarczenia ich do instalacji 

zagospodarowania odpadów do przestrzegania przepisów BHP i ppoż., organizacji ruchu i 

regulaminów obowiązujących na danym terenie. 

13. W przypadku powierzenia zadań podwykonawcom, podwykonawcy muszą posiadać 

wymagane przepisami prawa stosowne zezwolenia, wpisy dotyczące wykonywania przez nich 

usług. 

14. Ważenie odpadów będzie odbywało się na zalegalizowanej wadze Zamawiającego i będzie 

dokumentowane kwitem wagowym potwierdzonym przez Wykonawcę. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r.  o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701), dotyczących podmiotu transportującego odpady. 

16. Zamawiający może zawiesić odbiór odpadów m.in. w przypadku wystąpienia przestojów lub 

awarii instalacji zagospodarowania odpadu lub w przypadku gdy odbiór odpadów jest 

nieuzasadniony. O terminie przestoju lub zawieszenia przyjmowania odpadów w instalacji  

i zakończenia tego okresu, lub informacji, że odbiór odpadów stał się nieuzasadniony, 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie drogą e-mail. 

17. W przypadkach określonych w pkt. 16 Wykonawcy nie przysługuje prawo do dochodzenia: 

a) należności za niezrealizowane kursy, 

b) odszkodowania za utracone korzyści. 

18. Wykonawca rozpocznie świadczenie usługi w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy. 

19. Z chwilą wydania odpadów Wykonawcy, na Wykonawcę przechodzi wszelka odpowiedzialność 

związana z nimi oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia, w szczególności 

Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za przyjęte odpady, za należyte postępowanie z nimi  

i za skutki z tego wynikające. 

§ 2 

1. Obowiązkiem Zamawiającego jest: 

a) zapewnienie na własny koszt załadunku odpadów na pojazd Wykonawcy o parametrach 

określonych w § 1 ust. 2 niniejszej Umowy, którego załadunek będzie możliwy koparką; 

b) każdorazowego dokonywania ważenia odebranych przez Wykonawcę odpadów na 

zalegalizowanej wadze Zamawiającego, zlokalizowanej w RZUOK w Machnaczu, co zostanie 

potwierdzone kwitem wagowy; 

c) prowadzenie ewidencji odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach (Dz. 

U. z 2019 r., poz. 701); 

d) prowadzenie „wykazu ilości kursów”. 

2. Obowiązkiem Wykonawcy jest: 

a) odbiór i transport odpadu 19 12 12, na zasadach określonych w niniejszej umowie; 

b) ubezpieczenie na własny koszt samochodów, które świadczą usługę dla Zamawiającego; 
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c) zapewnienie odbioru odpadu przez min. 2 samochody ciężarowe samowyładowcze o 

pojemności skrzyni ładunkowej nie mniejszej niż 90 m3 i ładowności nie mniejszej niż  

24 Mg, których wykaz stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy; 

d) zapewnienie pojazdu zastępczego, w terminie 4 h, w przypadku awarii pojazdu, o 

parametrach nie gorszych od pojazdu, który uległ awarii tj. posiadający pojemność skrzyni 

ładunkowej nie mniejszą niż 90 m3 i ładowność nie mniejszej niż 24 Mg; 

e) zgłoszenie awarii pojazdu telefonicznie a następnie na piśmie, przesłanym faxem lub e-mailem, 

wskazanym w niniejszej umowie wraz z obowiązkiem podania danych pojazdu zastępczego, 

tj. marka, model, nr rejestracyjny, pojemność skrzyni ładunkowej i ładowność pojazdu; 

f) zmiana pojazdu lub pojazdów wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy na inny 

pojazd lub pojazdy, w przypadku ich trwałego uszkodzenia lub zniszczenia wymaga 

pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu, przesłanego faxem lub e-mailem. Zmieniony pojazd 

lub pojazdy powinny spełniać wymagania określone powyżej w lit. c; 

g) zapewnienie, aby kierowcy pojazdów zatrudnieni byli na umowę o pracę i posiadali 

wymagane prawem kwalifikacje zawodowe, których wykaz stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 

umowy; 

h) zgłaszania Zamawiającemu na piśmie, przesłanym faxem lub e-mailem, zmiany kierowców 

świadczących usługi dla Zamawiającego. Dane kierowcy winny być zgłoszone 

Zamawiającemu przed rozpoczęciem pracy nowego kierowcy; 

i) przygotowanie odpadu do transportu - zabezpieczenie odpadu /ładunku/; 

j) potwierdzanie przez kierowcę odpadu kursów w „wykazie ilości kursów”, prowadzonym przez 

Zamawiającego; 

k) dostawę odpadu do miejsca przeznaczenia i opiekę nad ładunkiem w drodze; 

l) wyładunek odpadu w miejscu wskazanym przez odbiorcę; 

m) potwierdzanie kwitu wagowego przez kierowcę pojazdu odbierającego odpad; 

n) potwierdzanie transportu odpadów w systemie BDO po zakończeniu transportu; 

o) wystawianie miesięcznej faktury za usługę, zgodnie z ilością kursów wykonanych w danym 

miesiącu. Ilość kursów winna być potwierdzona przez Zamawiającego. 

§ 3 

Termin wykonania przedmiotu Umowy: 1 rok od daty podpisania umowy. 

§ 4 

1. Strony ustalają, że wartość umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu, 

stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy, wynosi:  

wartość netto: …………………………… 

podatek VAT ….. % ………………………… 

wartość brutto: …………………….. (słownie: …………………………………………………..) 

2. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy, według ceny ryczałtowej 

jednostkowej za 1 kurs odpadu, w wysokości:  

cena netto: …………………………… 

podatek VAT ….. % ………………………… 

cena brutto: …………………….. 

3. Cena jednostkowa przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 2 nie będzie ulegać zmianie przez 

cały okres trwania umowy.  

§ 5 

1. Podstawą do naliczenia należności za wykonany przedmiot umowy będzie ilość wykonanych 

kursów odnotowana w dokumencie „wykaz ilości kursów” potwierdzona przez uprawnionego 

pracownika Zamawiającego i Wykonawcy. 

2. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury 

wystawianej na koniec każdego miesiąca, w którym realizowana była usługa, z zastrzeżeniem, że 
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podstawą do uruchomienia płatności będą potwierdzone przez Wykonawcę karty przekazania 

odpadu za dany miesiąc w systemie BDO. 

3. Zamawiający dokona zapłaty należności za wykonaną usługę w terminie 30 dni na podstawie 

prawidłowo wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę faktury VAT.  

§ 6 

1. Ustaloną przez Strony formą odszkodowania za nienależyte wykonanie niniejszej Umowy będą 

kary umowne. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w 

następujących przypadkach: 

a) za brak rozpoczęcia świadczenia usługi w terminie określonym w § 1 ust. 18 niniejszej umowy, 

zostanie naliczona Wykonawcy kara w wysokości 0,25% wartości umowy brutto, o której mowa 

w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia; 

b) za brak realizacji usługi będącej przedmiotem umowy przez minimum 2 pojazdy lub  

brak spełnienia przez pojazdy Wykonawcy wymagań, o których mowa § 1 ust. 4 niniejszej 

umowy, zostanie naliczona Wykonawcy kara w wysokości 1.000,00 zł, za każdy stwierdzony 

przypadek; 

c) za brak realizacji usługi będącej przedmiotem umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w 

wysokości 1.000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek; 

d) za brak pisemnego zgłoszenia pojazdu zastępczego lub pojazdu zmienionego lub zmian 

dotyczących wykazu kierowców pojazdów, zostanie naliczona Wykonawcy kara w wysokości 

100,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

e) za brak zapewnienia pojazdu zastępczego, w terminie określonym w § 1 ust. 6 niniejszej umowy 

Wykonawca zapłaci 100,00 zł, za każdą godzinę opóźnienia w podstawieniu pojazdu 

zastępczego. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości 

brutto przedmiotu Umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy. 

4. W każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w treści § 8 ust. 1 - w wysokości 

po 1.000,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek, w którym osoba niezatrudniona przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała czynności 

wymienione w rozdziale III pkt. 3.4. ppkt. 3 SIWZ. 

5. Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawcy, Zamawiający wystawi notę obciążeniową 

Wykonawcy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości poniesionej szkody. 

§ 7 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku naruszenia przez Wykonawcę 

istotnych postanowień niniejszej Umowy. 

2. Za istotne postanowienia niniejszej Umowy uważa się w szczególności: 

1) nie przystąpienie przez Wykonawcę do świadczenia usługi będącej przedmiotem umowy,  

w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy; 

2) co najmniej trzykrotne stwierdzenie braku realizacji usługi przez minimum 2 pojazdy ciężarowe 

i/lub nie spełniające wymogów określonych w § 1 ust. 4 niniejszej umowy; 

3) co najmniej trzykrotne stwierdzenie braku realizacji usługi z przyczyn zależnych od Wykonawcy; 

4) naruszenie przez Wykonawcę zapisu § 8 niniejszej Umowy; 

5) gdy Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub przechodzi w stan 

likwidacji w celach innych niż przekształcenia przedsiębiorstwa lub połączenia się z innym 

przedsiębiorcą - Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o każdym 
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pogorszeniu swojej sytuacji finansowej uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz  

o zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku o upadłość w terminie 5 dni od wystąpienia tych 

okoliczności); 

6) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte 

postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację Umowy. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu winno być sporządzone w formie pisemnej i posiadać uzasadnienie. 

4. Termin na złożenie oświadczenia wynosi 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji  

o okolicznościach, o których mowa w ust. 2 lub w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcy należy się wyłącznie wynagrodzenie za 

zrealizowane kursy. 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres 

realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w rozdziale III pkt. 

3.4. ppkt. 3 SIWZ.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypełnienia przez Wykonawcę 

obowiązku, o którym mowa w ust. 1, w szczególności poprzez żądanie przedłożenia, w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie:  

1) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 

do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;  

2) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 

(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tj. adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko 

osób, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

3) Dokument potwierdzający opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, które będzie mogło 

przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów 

potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.” 

3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

4. W przypadku, gdy wynik kontroli wykaże brak zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę, 

Zamawiający naliczy kary umowne, o której mowa w § 6 ust. 4. Zamawiający, zgodnie z § 7 ust. 2 

pkt. 3 niniejszej umowy, może także odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy,  

w związku, z czym Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary, określonych w § 6 ust. 3.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych 

zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres 

realizacji zamówienia, wykonujących czynności wymienione w rozdziale III pkt. 3.4. ppkt. 3 SIWZ 

oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.  
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§ 9 

1. Wykonawca przed podpisaniem Umowy z Zamawiającym przedłoży Umowy z Podwykonawcami, 

z podaniem zakresu powierzonych prac. 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje 

przy pomocy Podwykonawców. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora  

w stosunku do prac realizowanych przez Podwykonawców. 

3. Zlecenie wykonania części prac Podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

działanie, zaniechanie, uchybienie i zaniedbania Podwykonawcy i jego pracowników w takim 

samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

§ 10 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, 

pod rygorem nieważności. 

2. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo zamówień 

publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności 

niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia 

którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ 

na realizację zamówienia; 

2) zaistnienia po zawarciu umowy siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku 

rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony umowy więzi prawnej o 

charakterze niezależnym od stron lub którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem 

umowy lub którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy 

zachowaniu należytej staranności lub której nie można przypisać drugiej stronie. 

3) zmiana pojazdu lub pojazdów określonych w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy; 

4) zmiana wykazu osób - kierowców określonych w załączniku nr 3 do niniejszej Umowy. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 3-4 niniejszego paragrafu wymagają akceptacji 

Zamawiającego na pisemne zgłoszenie Wykonawcy, zgodnie z § 2 ust. 2 lit. f i lit. h. 

§ 11 

1. Zamawiający oświadcza, iż posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością i 

Środowiskiem oraz BHP zgodnie z wymogami norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 oraz OHSAS 

18001. 

2. W związku z wdrożonym zintegrowanym systemem zarządzania oraz zidentyfikowanymi 

zagrożeniami, Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) zapoznania się z udostępnionymi instrukcjami i procedurami, 

b) przestrzegania i stosowania się do poleceń personelu przedsiębiorstwa, 

c) bezwzględnego przestrzegania obowiązujących procedur bezpieczeństwa 

oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z niniejszą dokumentacją. 

§ 12 

Osoby upoważnione do kontaktów w ramach realizacji przedmiotu umowy: 

- ze strony Zamawiającego: ………………………… tel. …………………… e-mail: ………………… 

- ze strony Wykonawcy: ……………………………. tel. .………………….. e-mail: …………………. 

§ 13 

Spory mogące powstać na tle wykonania niniejszej Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu 

właściwemu miejscowo sądowi powszechnemu zgodnie z siedzibą Zamawiającego. 

§ 14 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpadach. 



  Nr referencyjny sprawy: BZ/ZP.01/08/01/20 

www.saniko.com.pl  Strona 7 z 10 

§ 15 

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

 

 

 

 

 

 

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

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 

 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 

Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy. 

Załącznik nr 2 - Wykaz pojazdów. 

Załącznik nr 3 - Wykaz osób - kierowców. 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z dokumentacją, zgodnie z § 11 niniejszej 

umowy. 
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Załącznik nr 2 do Umowy 

 

 

Wykaz pojazdów 

 

 

L.p. 
Numer rejestracyjny 

pojazdu 

Pojemność skrzyni 

ładunkowej 
Ładowność pojazdu 

    

    

    

    

 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia min. 2 samochodów ciężarowych 

samowyładowczych o pojemności skrzyni ładunkowej nie mniejszej niż 90 m3 i ładowności nie 

mniejszej niż 24 Mg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
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Załącznik nr 3 do Umowy 

 

 

Wykaz osób - kierowców 

 

 

1. …………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

 

2. …………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

 

3. …………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

 

4. …………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

 

 

Wykonawca oświadcza, że wskazane powyżej osoby, wykonujące czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, określone w rozdziale III pkt. 3.4. ppkt. 3 SIWZ, których wykonanie polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1040), zatrudnione są na podstawie umowy o pracę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
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Załącznik nr 4 do Umowy 

 

Włocławek, dnia ………..2020 r. 

 

 

 

Oświadczenie 

 

 

 

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

potwierdza, że w związku z wdrożonym w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z 

o.o. we Włocławku ul. Komunalna 4, Zintegrowanym Systemem Zarządzania Jakością i Środowiskiem 

oraz BHP, zgodnie z wymogami norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 oraz OHSAS 18001: 

 zapoznał się z udostępnionymi instrukcjami i procedurami, 

 zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania poleceń personelu przedsiębiorstwa oraz do 

bezwzględnego stosowania obowiązujących procedur bezpieczeństwa. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 
(podpis i pieczęć Wykonawcy) 


