
   Nr referencyjny postępowania: BZ/ZP.04/12/04/21 

 

Załącznik nr 3 do SWZ 

Projektowane postanowienia umowy 

Projekt Umowy 

 

zawarta w dniu …………………… roku we Włocławku, pomiędzy: 

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

ul. Komunalnej 4, 87-800 Włocławek, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  

KRS 0000095781, o kapitale zakładowym: 18 190 900,00 zł, NIP 888-020-59-21, REGON 910041776,  

Nr rejestrowy 000001386 

reprezentowanym przez: 

Panią Sylwię Wojciechowską – Prezesa Zarządu, 

zwaną dalej „Zamawiającym",  

a 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 
 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie podstawowym została zawarta umowa 

o następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na odbiorze odpadów 

komunalnych powstałych i zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy 

Lubraniec, z miejscowości wskazanych w rozdz. I Szczegółowego opisu przedmiotu umowy, stanowiącego 

Załącznik nr 1 do niniejszej umowy,i ich transporcie do Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów 

Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z warunkami określonymi  

w Szczegółowym opisie przedmiotu umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy oraz zgodnie  

z harmonogramem odbioru odpadów, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy. 
 

§ 2 

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

Strony ustalają, że usługa stanowiąca przedmiot umowy będzie wykonywana w terminie:  

do 8 m-cy od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że nie dłużej niż do dnia 31.12.2021 r. 
 

§ 3 

OBOWIĄZKI STRON 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

- należyte wykonywanie usług objętych przedmiotem umowy z najwyższą starannością zgodnie  

z zasadami ochrony interesów Zamawiającego, przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy oraz 

doświadczenia, przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu i technologii, a nadto przestrzeganie 

wskazań i zaleceń Zamawiającego związanych z realizacją przedmiotu umowy; 

- realizowanie usługi objętej przedmiotem umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy  

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 1396 ze zm.), ustawy  
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z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. 2019 r. poz. 701 ze zm.), ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2018 r., poz.1454 z późn. zm.), 

a także z innymi obowiązującymi przepisami z zakresu gospodarowania odpadami; Wykonawca na 

każdym etapie realizacji umowy winien monitorować obowiązujące przepisy i zgodnie z nimi 

realizować przedmiot umowy;  

- realizowanie przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami bhp i ppoż., określonymi w aktualnych 

przepisach prawa, w sposób nieuciążliwy dla środowiska i okolicznych mieszkańców, a ponadto  

w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób oraz mienia, znajdujących się w pobliżu miejsca 

wykonywania prac; 

- zapewnienie warunków pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  

z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

(Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.); 

- posiadanie w okresie trwania umowy środków technicznych w ilości i rodzajach niezbędnych dla 

prawidłowego wykonania niniejszej umowy; 

- zapewnienie na czas trwania umowy osób do obsługi sprzętu oraz urządzeń przeznaczonych do 

realizacji niniejszego zamówienia, zatrudnionych na umowę o pracę i posiadających odpowiednie 

kwalifikacje wymagane przepisami prawa;  

- wyposażenie pracowników w środki ochronne oraz jednolite ubrania robocze posiadające oznaczenia 

identyfikujące firmę Wykonawcy;  

- posiadanie aktualnych, przewidzianych przepisami prawa wpisów do rejestrów i zezwoleń na 

prowadzenie działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres obowiązywania 

niniejszej umowy; 

- przekazywanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji 

komunalnej, jak poniżej: 

Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, Machnacz 41a,  

gm. Brześć Kujawski 

- odbieranie od właścicieli nieruchomości n/w rodzajów odpadów komunalnych zbieranych  

w sposób selektywny z obsługiwanych miejscowości, określonych w rozdz. I Szczegółowego opisu 

przedmiotu umowy , stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.: 

Papier i tektura w tym odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, metale  

i tworzywa sztuczne w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady opakowaniowe z tworzyw 

sztucznych i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło w tym odpady opakowaniowe ze szkła, 

bioodpady i popiół zgodnie z harmonogramem oraz dwa razy do roku odbieranie od właścicieli 

nieruchomości zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

zużyte opony. 

- w przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców  

i przekazywanie ich do instalacji:  

Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, Machnacz 41a,  

gm. Brześć Kujawski 

- niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego o przeszkodach w realizacji umowy, nieleżących po 

stronie Wykonawcy; 

- wskazanie osób do kontaktów z Zamawiającym do realizacji przedmiotu zamówienia, 

- zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi(zmieszanymi) 

odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości;, 

- zakaz odbioru odpadów w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy. W przypadku, gdy dzień 

odbioru przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów są pierwsze dwa dni 

robocze następujące po dniu wolnym lub sobota;  

-  

- dostarczanie pojemników na odpady i worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla 

nowych klientów na obsługiwanym terenie; 

- wymiana uszkodzonych pojemników klientom na obsługiwanym terenie i niezwłoczne informowanie 

Zamawiającego o tym fakcie;, 
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- sukcesywne dostarczanie worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla klientów na 

obsługiwanym obszarze; 

- odbieranie, w wyjątkowych sytuacjach, na zgłoszenie Zamawiającego, odpadów poza ustalonym 

harmonogramem, jeżeli odpady te zostaną zebrane i zgromadzone na nieruchomości w terminach innych 

niż przewiduje termin ich odbioru, a zagraża to bezpieczeństwu życia i zdrowia mieszkańców; 

- ; 

- Wykonawca jest zobowiązany do zabrania odpadów leżących obok pojemników, jeżeli będzie to 

wynikiem jego działania; 

- Wykonawca zobowiązany będzie do monitowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości 

w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, 

że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów. 

Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej powyżej sytuacji będzie 

obowiązany do przesłania Zamawiającemu protokołu z zaistnienia takiego zdarzenia na adresy  

e-mail: lukaszadamski@saniko.com.pl i saniko@saniko.com.pl. Z dokumentacji musi jednoznacznie 

wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia  

ww. zdarzenia. Do dokumentacji należy dołączyć nagranie wykonane kamerą lub fotografie 

sporządzone na chwili i miejscu zdarzenia; 

- Wykonawca jest zobowiązany do odebrania każdej ilości odpadów, stanowiących przedmiot 

zamówienia i transportu odpadów do instalacji: RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

- przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy wykazu nieruchomości, który będzie szczegółowo 

określać wszystkie informacje niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, 

- przekazanie Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji dla prawidłowego wykonania umowy,  

w szczególności informowanie Wykonawcy o zmianach w liczbie i lokalizacji nieruchomości objętych 

obowiązkiem odbierania odpadów, 

- terminowe regulowanie zobowiązań finansowych wobec Wykonawcy, 

- wyposażenie pojazdów w GPS do monitoringu świadczonych usług, 

- dostarczanie Wykonawcy pojemników na odpady oraz worków do selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, 

- przekazanie harmonogramu odbioru odpadów. 

 

§ 4 

KONTROLA WYKONANIA UMOWY 

1. Zarówno Gmina Lubraniec, jak i Zamawiający są uprawnieni do dokonywania kontroli w zakresie 

stanowiącym przedmiot umowy. Kontrole będą przeprowadzone w obecności Wykonawcy, w terminie 

określonym przez Gminę Lubraniec lub /i Zamawiającego. 

2. Z każdej kontroli zostanie spisany protokół, do którego dołączona zostanie dokumentacja fotograficzna. 

Protokół winien być podpisany przez obie strony umowy. 

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu umowy, Gmina Lubraniec lub/i 

Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin (co najmniej trzy dni robocze) na usunięcie 

nieprawidłowości. Brak usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie upoważnia 

Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 lit a) umowy. 

4. W przypadku wystąpienia czynników niezależnych od Wykonawcy, uniemożliwiających wykonanie 

usługi, np.: zastawienie dojazdu do pojemników, brak odśnieżenia dróg dojazdowych w okresie zimy, 

przypadające w dzień wywozu święta itp., Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przesunięcie 

terminu odbioru odpadów z pojemników i nie stanowi to podstawy do naliczenia kar umownych. 

 

§ 5 

WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY  

I SPOSÓB ZAPŁATY 
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1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa 

w § 1 jest wynagrodzenie zgodne z ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu, stanowiącą Załącznik  

nr 3 do niniejszej umowy, na kwotę:  

Cena netto: …………….…..... zł + VAT (…. %) ……………….. zł. 

Cena brutto: ………………… zł  

(słownie: ……………………………………..……………………….……..…….) 

2. Cena jednostkowa ryczałtowa za odbiór i transport 1 Mg odpadu wynosi:  

cena netto ………………….. zł + VAT (…%) ………………… zł  

3. Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy (w okresie obowiązywania niniejszej umowy) będzie stanowiło 

iloczyn odebranych i dostarczonych do RZUOK w Machnaczu odpadów komunalnych oraz ceny 

jednostkowej ryczałtowej za 1 Mg, o której mowa w ust. 2 powyżej. 

4. Podstawą zapłaty wynagrodzenia miesięcznego będą faktury VAT wystawione za wykonanie usługi objętej 

przedmiotem umowy, z zastrzeżeniem że faktura wystawiana będzie w oparciu  o  kwity wagowe za dany 

miesiąc wystawione przez RZUOK w Machnaczu. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 powyżej , zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, a w szczególności: w szczególności: koszt paliwa, koszt odbioru odpadów, koszty 

transportu odpadu do RZUOK w Machnaczu, koszt ubezpieczenia, koszty pracownicze oraz wszystkie 

pozostałe koszty, które występują w realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia. 

6. Kwota, o której mowa w ust. 1 i ust. 2 powyżej , nie będzie podlegała waloryzacji ze względu na inflację. 

7. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą 

do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w treści ust. 1 i ust. 2 niniejszego 

paragrafu. 

8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany w fakturze VAT, w terminie ……… dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, 

wystawionej zgodnie z ust. 9.  

9. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z umową lub obowiązującymi 

przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia przez 

Wykonawcę przyczyn oraz usunięcia tej niezgodności, a także w razie potrzeby otrzymania faktury lub 

noty korygującej VAT, bez obowiązku płacenia odsetek za ten okres. 

10. W przypadku zwłoki w płatności jakiejkolwiek kwoty należnej Wykonawca ma oprawo dochodzić odsetek 

ustawowych. 

11. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być potrącane  

z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy. 

12. Wykonawca może także składać ustrukturyzowane faktury elektroniczne poprzez Platformę 

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

 

§ 6 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca przed podpisaniem z Zamawiającym umowy przedłoży mu umowy z podwykonawcami,  

z podaniem zakresu powierzonych prac.  

2. Jeżeli w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana, rezygnacja czy dopuszczenie nowego podwykonawcy, 

(który był równocześnie podmiotem, z którego zasobów korzystał Wykonawca w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu) Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 

iż proponowany inny podwykonawca lub też sam Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału  

w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

3.  W przypadku zmiany lub dopuszczenia nowego podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu kserokopii umowy z Podwykonawcą w terminie 7 dni od jej zawarcia.  

4. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji dotyczących 

Podwykonawców.  

5. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia mu kserokopii umowy, o której mowa  

w ust. 1 lub w ust. 3 powyżej , zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do umowy o podwykonawstwo:  
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a) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia;  

b) gdy umowa ta przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od doręczenia 

Wykonawcy/podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidłowo wystawionej faktury lub 

rachunku.  

Jeżeli Zamawiający, w terminie 5 dni roboczych, nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń wobec 

przedstawionej mu umowy z Podwykonawcą, będzie to uważane za akceptację umowy.  

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace wykonywane przez 

Podwykonawców. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje 

własne. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z działaniem lub 

zaniechaniem podwykonawców.  

7. 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. 

 

§ 7 

ZATRUDNIANIE NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY OSÓB WYKONUJĄCYCH WSKAZANE 

PRZEZ ZAMAWIAJACEGO CZYNNOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca oraz podwykonawcy są zobowiązani do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez 

cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w rozdz. V  

pkt. 9 Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowiącej załącznik nr 4 do umowy ( dalej zwanej także 

„SWZ”_).  

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 zatrudnionego przez Wykonawcę lub podwykonawcę pracownika; 

2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii 

umowy o pracę osób zatrudnionego przez Wykonawcę lub podwykonawcę pracownika; 

4) dokumentu regulującego zakres obowiązków zatrudnionego przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

pracownika, jeżeli zakres obowiązków zatrudnionego przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

pracownika nie wynika z umowy o pracę, o której mowa w pkt. 3; 

5) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacenie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

6) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez Wykonawcę lub podwykonawcę do 

ubezpieczeń. 

3. Kopia umowy, o której mowa w ust. 2 pkt. 3 powyżej , powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracownika, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1  

z dnia 04 maja 2016 r.), z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. 

4. Kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez Wykonawcę lub podwykonawcę do 

ubezpieczeń powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracownika, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE 
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(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016 r.),  

z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. 

5. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust. 2 powyżej powinny zawierać informacje, w tym dane 

osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię  

i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, i zakres obowiązków pracownika. 

6. Kopia umowy, o której mowa w ust. 2 pkt. 3 powyżej nie powinna zawierać w szczególności adresu oraz 

numeru PESEL pracownika. 

7. W przypadku, gdy wynik kontroli, o której mowa w ust. 2 i 3 powyżej , wykaże brak zatrudnienia ww. 

osób na podstawie umowy o prac, Zamawiający naliczy kary umowne, o których mowa w § 8 ust. 1 lit. 

d) umowy Zamawiający może także odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy na 

podstawie § 11 ust. 1 lit. g) umowy , w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary 

umownej, o której mowa § 7 ust. 1 lit. e. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów, 

zobowiązujących do zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1 powyżej, na podstawie umowy o pracę 

oraz zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.  
 

§ 8 

KARY UMOWNE 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, 

w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego: 

a. za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, stwierdzone podczas kontroli zleconych prac  

w zakresie postępowania z odpadami – w wysokości 100,00 zł 

(słownie: sto złotych) za każdy stwierdzony przypadek, 

b. za niewyposażenie pracowników w elementy ubioru identyfikujące firmę Wykonawcy 

– w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdą stwierdzoną osobę, 

c. w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę, w trybie natychmiastowym, stwierdzonych  

i zgłoszonych przez Gminę Lubraniec lub/i Zamawiającego uchybień/nienależytego wykonania usług 

objętych przedmiotem umowy, tj. w ciągu 24 godzin liczonych od czasu i daty zgłoszenia tego faktu 

przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł 

(słownie: jeden tysiąc złotych) za każde rozpoczęte kolejne 24 godzin, 

d. w każdym przypadku braku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 1 lub 8 umowy  

– w wysokości po 500,00 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała czynności wymienione  

w rozdz. V pkt. 9 SWZ. 

e. w każdym przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 10% niezapłaconej należności,  

f. w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 1% niezapłaconej należności za każdy dzień zwłoki,  

g. w każdym przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1 000,00 złotych brutto, za każdy stwierdzony 

przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany,  

h. w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 zł (słownie: 

pięć tysięcy złotych). 

i. w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego  

– Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć 

tysięcy złotych). 

2. Zamawiający ma prawo do sumowania kar umownych, o których mowa wyżej i naliczenia ich w łącznej 

wysokości. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty 

otrzymania od Zamawiającego żądania zapłaty.  
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3. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu umowy, kary 

określone w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy będą przez Zamawiającego potrącone z wynagrodzenia 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Niewykonanie usługi powinno być każdorazowo zgłoszone Wykonawcy przez Zamawiającego 

telefonicznie, faksem lub pismem. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

niezwłocznego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.  

5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. 

6. Podstawę do naliczenia kar będą stanowiły także protokoły z kontroli przeprowadzanych przez 

pracowników Gminy Lubraniec lub/i Zamawiającego.  

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 

8. W przypadku odstąpienia od umowy postanowienia niniejszego paragrafu oraz §11 umowy pozostają 

wiążące dla stron. 

9. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia brutto 

określonego w § 5 ust. 1 umowy. 
 

§ 9 

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności, obejmującej przedmiot 

niniejszej umowy w wysokości co najmniej 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), przez cały 

okres trwania umowy. 

2. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu kserokopię aktualnej polisy 

ubezpieczenia oc w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej potwierdzona za zgodność  

z oryginałem przez osobę upoważniona do reprezentowania Wykonawcy wraz z potwierdzeniem 

opłacenia składki. 

3. W przypadku gdy w okresie realizacji umowy upływa termin obowiązywania polisy, Wykonawca przed 

upływem tego terminu, zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu kserokopię nowo zawartej 

polisy ubezpieczeniowej potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważniona do 

reprezentowania Wykonawcy, na przedłużony okres ubezpieczenia. 
 

§ 10 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 2-4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy PZP, 

Zamawiający działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, dopuszcza możliwość zmiany 

umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu, w takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,  

iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału  

w postępowaniu, o których mowa w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu 

odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu; 

2) konieczność dokonania zmiany osób reprezentujących strony w umowie; 

3) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na 

realizację zamówienia; 

4) zmiana lub dopuszczenie nowego lub dodatkowego podwykonawcy, pod warunkiem,  

iż podwykonawca będzie posiadał stosowne decyzje i zezwolenia wymagane prawem uprawniające 

podwykonawcę do wykonywania usługi objętej przedmiotem umowy. 

2. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie i podpisana przez obie 

strony pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

3. Z wnioskiem o zmianę treści umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 
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4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) i pkt. 4) powyżej, nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy, 

a wyłącznie uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

§ 11 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

a. Wykonawca utracił uprawnienia niezbędne do prowadzenia działalności będącej przedmiotem 

umowy; 

b. złożone przez Wykonawcę oświadczenia okażą się nieprawdziwe; 

c. Wykonawca bez uzasadnienia nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy wg ustalonego harmonogramu świadczenia usług lub przerwał ich wykonywanie; 

d. Wykonawca narusza podstawowe obowiązki wynikające z niniejszej umowy lub spowodował 

działaniem albo zaniechaniem swoim lub osób, którzy w jego imieniu realizują przedmiot niniejszej 

umowy, zagrożenie życia lub zdrowia mieszkańców; 

e. Wykonawca nie posiada (nie kontynuuje lub nie przedłuża) polisy ubezpieczeniowej od 

odpowiedzialności cywilnej; 

f. chociażby część majątku Wykonawcy została zajęta w postępowaniu egzekucyjnym; 

g. jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 1 lub 8 umowy; 

h. jeżeli łączne zobowiązania z tytułu nałożonych na Wykonawcę kar umownych wynoszą 

20%wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2 umowy; 

i. jeżeli wystąpiła konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 i 2 umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w ustawie 

Pzp. 

3. Wykonawca ma prawo odstąpienia od umowy w następującym przypadku: 

a. Zamawiający w czasie jednego miesiąca od upływu terminu określonego umową na zapłatę faktury, 

nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty, pomimo dodatkowego wezwania. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia przez uprawnionego wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia 

oraz powinno zwierać uzasadnienie. 

 

§ 12 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Upoważnionym do nadzoru nad realizacją umowy oraz odbioru prac ze strony Zamawiającego jest:  

Łukasz Adamski – tel. 54/412 38 74, 693 363 608, e-mail: lukaszadamski@saniko.com.pl 

2. Ze strony Wykonawcy do kontaktów w sprawie realizacji umowy upoważniona jest: 

…………………. – tel. …………….., e-mail: ……….................................. 

3. Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli nie jest wymagana 

forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie. 

 

§ 13 

Klauzula informacyjna RODO 

1. Strony niniejszym nawzajem informują się, że są dla siebie Administratorami danych osobowych osób 

fizycznych działających w ich imieniu i pracowników oddelegowanych do realizacji niniejszej Umowy, 

których dane zostaną im udostępnione w toku realizacji Umowy. 

2. Dane Administratorów danych osobowych, o których mowa powyżej są następujące: 

1) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek, 

tel. 54/412 18 00, e-mail: saniko@saniko.com.pl; 

2) ………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

mailto:lukaszadamski@saniko.com.pl
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2. Podstawę przetwarzania danych osobowych, w szczególności obejmujących: imię, nazwisko, numer 

telefonu oraz adres e-mail stanowią: 

1) art. 6 ust.1 lit. b) RODO - w zakresie koniecznym do wykonania niniejszej Umowy; 

2) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w zakresie koniecznym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

danym Administratorze, w szczególności w postaci opracowywania i przechowywania dokumentacji 

księgowej, wystawiania paragonów i faktur;  

3) art. 6 ust.1 lit. f) RODO - w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, 

w szczególności w celu oceny prawidłowości wykonania zawartej Umowy, oceny zasadności 

kierowanych roszczeń. 

3. Dany Administrator danych korzysta z danych osobowych do realizacji powyżej wskazanych celów przez 

czas niezbędny do ich realizacji i przez okres wynikający z przepisów prawa na podstawie, których realizuje 

obowiązek prawny w przedmiocie prowadzenia, przechowywania dokumentacji księgowej, wystawiania 

faktur, paragonów. W celu zapewnienia ochrony interesów prawnych danego Administratora dane osobowe 

przetwarzane będą do końca upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji celów, dla których są 

przetwarzane. 

5. Przetwarzane dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, 

za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do tego na mocy przepisów prawa, w szczególności pracowników 

i współpracowników danego Administratora, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na 

polecenie danego Administratora, w tym takich, z którymi Administrator zawrze stosowne umowy,  

np. w związku z korzystaniem z usług zewnętrznych, przykładowo w zakresie księgowości, którzy 

przetwarzają dane. 

6. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane żadnego rodzaju decyzje w sposób zautomatyzowany  

i nie będą one podlegały profilowaniu. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych poniżej wskazuje się jakie przysługują uprawnienia: 

1) prawo dostępu do swoich danych, 

2) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych, 

3) prawo żądania ograniczenia przetwarzania,  

4) prawo żądania usunięcia,  

5) prawo do przenoszenia danych,  

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, 

7) prawo wniesienia Skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznana,  

że w trakcie przetwarzania danych osobowych doszło do naruszenia przepisów RODO. 

8. Dane osobowe przetwarzane będą w sposób zapewniający im stosowne i odpowiednie zabezpieczenie,  

w szczególności ochronę przed niedozwolonym czy niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych 

osobowych lub przypadkową utratą, zniszczeniem, zagubieniem, uszkodzeniem, przy zastosowaniu 

odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. 

9. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,  

a dane nie będą przekazywane do państw trzecich. 

10. Zamawiający zobowiązany jest do wykonania w imieniu Wykonawcy obowiązku informacyjnego,  

o którym mowa w art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE, wobec 

pracowników Zamawiającego, których dane zostały udostępnione Wykonawcy w celu zapewnienia 

prawidłowej realizacji Umowy. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu niezbędne wsparcie, polegające  

w szczególności na przedstawieniu Zamawiającemu informacji niezbędnych do wykonania obowiązku 

informacyjnego wynikającego z przepisów przywołanych na wstępie pierwszego zdania. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego,  

o którym mowa w art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE, wobec 

pracowników Wykonawcy, których dane zostały udostępnione Zamawiającemu w celu zapewnienia 
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prawidłowej realizacji Umowy. Zamawiający zapewnia Wykonawcy niezbędne wsparcie, polegające  

w szczególności na przedstawieniu Wykonawcy informacji niezbędnych do wykonania obowiązku 

informacyjnego wynikającego z przepisów przywołanych na wstępie pierwszego zdania. 

 

§ 14 

1. Zleceniodawca 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 PN-EN ISO 45001. 

2. W związku z wdrożonym zintegrowanym systemem zarządzania oraz zidentyfikowanymi zagrożeniami, 

Zleceniobiorca zobowiązany jest do: 

1) zapoznania się z udostępnionymi instrukcjami i procedurami, 

2) przestrzegania i stosowania się do poleceń personelu przedsiębiorstwa, 

3) bezwzględnego przestrzegania obowiązujących procedur bezpieczeństwa. 

oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z niniejszą dokumentacją. 

 

§ 15 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w majątku Gminy Lubraniec oraz 

osobom trzecim w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

2. W związku, iż rozliczenia z Wykonawcą są od faktycznej ilości odebranych i dostarczonych do RZUOK 

w Machnaczu odpadów, wartość określona w § 5 ust. 1 umowy może ulec zmianie. W przypadku gdy 

wartość ta ulegnie zmniejszeniu Wykonawcy nie przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania za 

utracone korzyści. 

3. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać przelewu wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu 

siedziby i o każdej innej zmianie w działalności mogącej mieć wpływ na realizację umowy. W przypadku 

niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty mogące powstać wskutek 

zaniechania. Pisma wysłane na ostatni ze znanych adresów stron uznaje się za skutecznie doręczone. 

6. Wszystkie spory związane z wykonaniem umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy  

dla miejsca siedziby Zamawiającego. 

7. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz  

dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

Załączniki:  

1. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, 

2. Harmonogram odbioru odpadów, 

3. Oferta Wykonawcy, 

4. Specyfikacja Warunków Zamówienia, 

5. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące zapoznania się Wykonawcy ze zintegrowanym systemem 

zarządzania Zamawiającego oraz zidentyfikowanymi zagrożeniami. 
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