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Załącznik Nr 3 do SIWZ 

 

Umowa (projekt) 

 

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 „Wykonawcą”. 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego 

została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest naprawa, wymiana naprawionych części i urządzeń lub montaż 

fabrycznie nowych elementów przenośnika taśmowo-łańcuchowego (podający do prasy) typ PK 

23,6/1500 oraz przenośnika taśmowo-łańcuchowego (kanałowo wznoszący) typ PK 10,4/1300. 

2. Zakres naprawy, wymiany naprawionych części i urządzeń lub montażu fabrycznie nowych 

elementów przenośnika taśmowo-łańcuchowego (podający do prasy) typ PK 23,6/1500 

obejmuje m.in.: 

a) demontaż starego przykrycia kanału; 

b) konstrukcję nośną: stalowa z profili hutniczych (min. S235JR); 

c) montaż łożysk rolek łożyskowanych tocznie; 

d) łańcuch przenoszący napęd: po obu stronach; 

e) silnik elektryczny z przekładnią stożkowo-walcową, wyposażony w hamulec, moc 

gwarantująca właściwą pracę przenośnika, napęd przenośnika umożliwiający uruchomienie 

także przy pełnym obciążeniu; 

f) burty po obu stronach przenośnika, w dolnej części 600 mm, w górnej 800 mm; 

g) taśmę gumową, typ EP 400/3; 4:2; 

h) uszczelnienia pomiędzy taśmą, a burtami bocznymi; 

i) zgarniacze czyszczące taśmę; 

j) konstrukcję nośną napędu; 

k) stację napędową; 

l) napęd przenośnika (winien być realizowany przez motoreduktor); 

m) wał napędowy i napinający z kołami zębatymi do przenoszenia napędu na łańcuch, 

łożyskowany tocznie; 

n) podpory podtrzymujące przenośnik (regulowane w zakresie ± 50 mm); 

o) montaż nowych lub naprawionych osłon dolnych z blachy pod przenośnikiem nad posadzką; 

p) przesyp z blachy stalowej; 

q) montaż nowych lub naprawionych przykryć kanałowych; 

r) montaż nowych lub naprawionych zabieraków; 

s) montaż ślizgów stalowych z trudnościeralnego materiału. 
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3. Zakres naprawy, wymiany naprawionych części i urządzeń lub montażu fabrycznie nowych 

elementów przenośnika taśmowo-łańcuchowego (kanałowo wznoszący) typ PK 10,4/1300 

obejmuje m.in.: 

a) demontaż starego przykrycia kanału; 

b) konstrukcję nośną: stalowa z profili hutniczych (min. S235JR); 

c) montaż rolek łożyskowanych tocznie; 

d) łańcuch przenoszący napęd: po obu stronach; 

e) silnik elektryczny z przekładnią stożkowo-walcową, wyposażony w hamulec, moc 

gwarantująca właściwą pracę przenośnika, napęd przenośnika umożliwiający uruchomienie 

także przy pełnym obciążeniu; 

f) burty po obu stronach przenośnika, w dolnej części 600 mm, w górnej 800 mm; 

g) taśmę gumową, typ EP 400/3; 4:2; 

h) uszczelnienia pomiędzy taśmą, a burtami bocznymi; 

i) zgarniacze czyszczące taśmę; 

j) konstrukcję nośną napędu; 

k) stację napinającą; 

l) napęd przenośnika (winien być realizowany przez motoreduktor); 

m) wał napędowy i napinający z kołami zębatymi do przenoszenia napędu na łańcuch, 

łożyskowany tocznie, winny zapewniać prostoliniowość biegu taśmy; 

n) podpory podtrzymujące przenośnik, regulowane w zakresie ± 50 mm; 

o) montaż nowych lub naprawionych osłon dolnych z blachy pod przenośnikiem nad posadzką; 

p) przesyp z blachy stalowej; 

q) montaż nowych lub naprawionych przykryć kanałowych; 

r) montaż nowych lub naprawionych zabieraków; 

s) montaż ślizgów stalowych z trudnościeralnego materiału. 

4. Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych 

w Machnaczu, gmina Brześć Kujawski, Machnacz 41a, zwany dalej: „RZUOK”. 

5. Zdemontowane elementy przenośników zostaną przez Wykonawcę zabezpieczone 

i przetransportowane do wskazanego miejsca składowania na terenie RZUOK. 

6. W dniu odbioru naprawionych przenośników, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

Wykonawca przekaże nieodpłatnie Zamawiającemu n/w dokumenty w języku polskim: 

a) dokumentację techniczno-rozruchową; 

b) instrukcję obsługi; 

c) wykaz części zamiennych; 

d) certyfikaty bezpieczeństwa; 

e) protokoły z prób badań, pomiarów i atestów; 

f) deklaracje zgodności. 

§ 2 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi do 14 tygodni od dnia podpisania Umowy. 

2. Przeprowadzenie rozruchu próbnego nastąpi w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia przez 

Wykonawcę zakończenia prac naprawczych przenośników i sprawdzeniu kompletności, zgodnie 

z przedstawioną dokumentacją techniczno-rozruchową. 

3. Rozruch próbny polegający na 2 godzinnej ciągłej pracy przenośników oraz 24 godzinnej pracy 

przenośników w standardowych warunkach eksploatacyjnych zostanie wykonany przez 

Wykonawcę przy udziale Zamawiającego według odrębnie dokonanych ustaleń. 

4. Zamawiający dokona ostatecznego odbioru przedmiotu umowy po pozytywnych wynikach 

rozruchu próbnego i pozytywnej ocenie pracy przenośników w warunkach eksploatacyjnych oraz 

braku jakichkolwiek wad lub usterek, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym, 

podpisany przez przedstawicieli obu stron umowy. 
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5. Jeżeli w toku czynności odbioru, w ramach którego nastąpi rozruch próbny oraz praca 

przenośników w standardowych warunkach eksploatacyjnych, zostaną stwierdzone 

wady/awarie/usterki, to Zamawiającemu przysługiwać będą następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady/awarie/usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru 

przedmiotu umowy do czasu ich usunięcia; 

b) w protokole zdawczo-odbiorczym zostaną uwzględnione wszystkie wady/awarie/usterki 

stwierdzone podczas odbioru przedmiotu umowy i zostanie wyznaczony przez Zamawiającego 

termin na usunięcie tych wad/awarii/usterek; 

c) Wykonawca zobowiązuje się do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu stwierdzonych 

wad/awarii/usterek i żądania wyznaczenia przez Zamawiającego terminu odbioru przedmiotu 

umowy. Odbiór nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

§ 3 

Wykonawca w dniu odbioru naprawionych przenośników zobowiązuje się do bezpłatnego 

przeszkolenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania, obsługi, 

konserwacji i eksploatacji naprawionych przenośników. 

§ 4 

1. Wykonawca zapewnia udzielenie gwarancji na okres 12 miesięcy na wymienione elementy, 

materiały i urządzenia przenośników, liczony od daty przekazania przenośników protokołem, 

o którym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy. 

2. W czasie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt wszystkie usterki 

wynikające z wad konstrukcyjnych, uszkodzenia materiałów lub wadliwego wykonania naprawy 

przenośników wraz z kosztami dojazdu do RZUOK. 

3. Wszelkie wady/awarie/usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane w terminie 3 dni 

roboczych od momentu pisemnego zgłoszenia wady/awarii/usterki na koszt Wykonawcy. 

4. Strony mogą uzgodnić dłuższy termin niż określony ust. 3 niniejszego paragrafu, w zależności od 

złożoności stwierdzonej wady/awarii/usterki. W takiej sytuacji, Wykonawca winien złożyć stosowny 

wniosek do Zamawiającego, z jednodniowym wyprzedzeniem, który wymaga akceptacji 

Zamawiającego. 

5. Nie wykonanie naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu lub 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu, uprawnia 

Zamawiającego do żądania zapłaty kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 2 lit. b) niniejszej 

umowy. 

§ 5 

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 podatku: …………………………, 

wartość brutto: …………………….., 

(słownie: …………………………………………………..). 

2. Kwota o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu umowy w szczególności: koszt weryfikacji stanu technicznego przenośników, 

koszt robocizny bezpośredniej wraz z narzutami, wartość użytych fabrycznie nowych elementów 

przenośników wraz z kosztami zakupu i transportu, koszt naprawy elementów przenośnika, koszt 

prac porządkowych, koszty prób i pomiarów, koszt szkolenia pracowników Zamawiającego w 

zakresie użytkowania, obsługi, konserwacji i eksploatacji naprawionych przenośników, koszt 

udzielenia gwarancji jakości i pozostałe koszty jeżeli występują w związku z realizacją przedmiotu 

umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający dokona zapłaty należności za wykonaną usługę w terminie 21 dni na podstawie 

prawidłowo wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę faktury VAT. 
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4. Podstawą wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, będzie 

podpisany przez przedstawicieli obu stron umowy protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa 

w § 2 ust. 4 niniejszej umowy. 

5. Wykonawca może także składać ustrukturyzowane faktury elektroniczne poprzez Platformę 

Elektronicznego Fakturowania, numer Peppol Zamawiającego: 888 020 59 21. 

§ 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) 0,05% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy 

dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, liczony od terminu określonego w § 2 ust. 1 

niniejszej umowy; 

b) 0,05% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy 

dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze 

albo w okresie gwarancji, liczony odpowiednio od terminu usunięcia wad wyznaczonego przez 

Zamawiającego przy odbiorze albo od upływu terminów określonych w § 4 ust. 3 lub § 4 ust. 4 

niniejszej umowy; 

c) za nieprzestrzeganie przepisów bhp na terenie RZUOK, w wysokości 500 zł, za każdorazowy taki 

przypadek; 

d) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, 

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. 3.5. ppkt. 3 SIWZ; 

e) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - w wysokości 10% wartości brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych w wysokości 10% wartości 

brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, z tytułu odstąpienia od 

umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy 

Pzp. 

4. W przypadku naliczenia Wykonawcy kar umownych, o których mowa w  ust. 2 niniejszego 

paragrafu, Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia kar umownych, z wynagrodzenia 

przysługującemu Wykonawcy lub dokonać obciążenia Wykonawcy notą obciążeniową, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

5. W przypadku naliczenia Zamawiającemu kar umownych, o których mowa w ust. 3 niniejszego 

paragrafu, Wykonawca ma prawo dokonać obciążenia Zamawiającego notą obciążeniową. 

6. Strony zastrzegają 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) naruszenie przez Wykonawcę zapisu § 9 niniejszej umowy; 

3) 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 

pogorszeniu swojej sytuacji finansowej uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz  
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o zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku o upadłość w terminie 5 dni od wystąpienia tych 

okoliczności); 

4) 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 14 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji  

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

§ 8 

1. 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. 

2. 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, zaniechania, uchybienia i zaniedbania jego własnych 

pracowników. 

§ 9 

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. 

3.5. ppkt. 3 SIWZ.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypełnienia przez Wykonawcę 

obowiązku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 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. 2 lit. d) niniejszej umowy. 
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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. 3.5. ppkt. 3 SIWZ 

oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.  

§ 10 

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. 

§ 11 

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

pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający nie przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, 

z wyjątkiem zmian nieistotnych w rozumieniu art. 144 ust. 1e i zmian określonych w art. 144 ust. 1 

pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz gdy: 

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

na realizację zamówienia; 

2) nastąpi zmiana stawki podatku VAT. 

3) nastąpi zmiana osób reprezentujących strony w umowie; 

4) zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyższej niezależnie od stron umowy, które 

uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zamówienia. Strony zobowiązują się do ustalenia 

odpowiednio zmienionego terminu umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, 

którego skutków nie da się przewidzieć, w szczególności siłą wyższą będzie działanie sił 

przyrody, jak huragan, powódź, zamieć lub zgon Wykonawcy 

5) zmiana wykazu pracowników określonych w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 5 niniejszego paragrafu wymagają akceptacji 

Zamawiającego na pisemne zgłoszenie Wykonawcy. 

§ 12 

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. 

§ 13 

Osoby upoważnione do kontaktów w ramach realizacji przedmiotu umowy: 

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

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

§ 14 

Spory mogące powstać na tle wykonania niniejszej Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu 

właściwemu miejscowo sądowi powszechnemu zgodnie z siedzibą Zamawiającego. 
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§ 15 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 16 

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 pracowników. 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z dokumentacją, zgodnie z § 12 niniejszej umowy. 
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Załącznik nr 2 do Umowy 

 

 

Wykaz pracowników 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

5. …………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

 

6. …………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

 

7. …………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

 

8. …………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

 

9. …………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

 

 

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

zamówienia, określone w rozdziale III pkt. 3.5. 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 3 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) 


