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Załącznik Nr 3 do SIWZ 

 

Umowa (projekt)1 

 

zawarta w dniu ……………. 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 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095781, Nr NIP 888-020-59-21,  

Regon 910041776, numer rejestrowy 000001386, kapitał zakładowy w wysokości 18.190.900,00 zł, 

reprezentowanym przez: 

1. ................................... – ........................ 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”. 

a 

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

.................................................................................................. Nr rejestrowy ..……………… 

reprezentowanym przez: 

1. ................................... – ........................ 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawca”. 

 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta 

umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i transportu odpadu o kodzie 19 12 12 – inne odpady 

(w tym zmieszane substancje i przedmioty) tj. balast z frakcji nadsitowej > 80 mm, pochodzący  

z mechanicznej obróbki zmieszanych odpadów komunalnych, wytworzony w RZUOK w Machnaczu,  

gm. Brześć Kujawski, w celu dalszego zagospodarowania odpadu w procesie odzysku ..................... / procesie 

unieszkodliwiania …………….. w instalacji komunalnej, zgodnie z art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 

r. o odpadach (Dz.U. 2019 r. poz. 701 tj.), stanowiąca Część Nr 1/Część Nr 2 zadania pn.: „Usługa odbioru, 

transportu i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12 dla RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski,  

w podziale na 2 części”. 

2. Szacunkowa ilość odpadów przewidziana do odbioru, transportu i zagospodarowania, w miesiącu wynosi:  

ok. 1 000 Mg. Miesięczna szacunkowa ilość odpadów może ulec zmianie w zależności od potrzeb 

Zamawiającego. 

3. Łączna szacunkowa ilość odpadów przewidziana do odbioru, transportu i zagospodarowania, wynosi: 

Część Nr 1: w okresie od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. wynosi: 5 000 Mg 

Część Nr 2: w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. wynosi: 6 000 Mg 

4. Odpady będą przekazywane luzem. Załadunek odpadów leży po stronie Zamawiającego i będzie odbywać się 

za pomocą koparki z łyżką o pojemności 1,1 m3, z wydajnością ok. 500 kg/min. i zdolnością załadunku do 

wysokości 6 m.  

                                                           
1 Projekt umowy dla Części Nr1 i dla Części Nr 2. W ramach postępowania zostaną podpisane dwie odrębne umowy na Część 

Nr 1 i na Część Nr 2. 
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5. Odbiór odpadów odbywać się będzie sukcesywnie w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:00 

do 20:00, po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu szczegółów odbioru odpadów, z Wykonawcą w zakresie, 

terminu, godziny i rodzaju pojazdów, które będą dokonywać odbioru odpadów z RZUOK  

w Machnaczu nie później jednak niż w terminie .................. dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego, 

przesłanego na adres e-mail Wykonawcy, podany w § 13 niniejszej Umowy. 

6. Wykonawca winien zapewnić rozpoczęcie odbiorów odpadu będącego przedmiotem niniejszej umowy  

w terminie maksymalnie do 5 dni roboczych liczonych od daty obowiązywania niniejszej umowy, o której 

mowa w § 3. 

7. Każdorazowy odbiór odpadów będzie odbywać się poprzez ważenie odebranych odpadów na zalegalizowanej 

wadze Zamawiającego, zlokalizowanej w RZUOK w Machnaczu, co zostanie potwierdzone kwitem 

wagowym. Dokument ten będzie stanowić podstawę do określenia ilości odpadów odebranych przez 

Wykonawcę. 

8. Miejscem odbioru odpadów jest: Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu 41a, 

gm. Brześć Kujawski (województwo kujawsko - pomorskie). 

9. Zamawiający oświadcza, że: 

a) jest uprawnionym posiadaczem odpadów działającym w oparciu o stosowne decyzje dotyczące 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania, zbierania oraz przetwarzania odpadów 

oraz że odpady objęte niniejszą Umową będą przekazywane zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

b) nie posiada zezwolenia na transgraniczne przemieszczanie odpadu. 

10. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne decyzje i uprawnienia do prowadzenia działalności w tym: 

a) w zakresie transportu odpadu o kodzie 19 12 12, posiada numer rejestrowy BDO, potwierdzający aktualny 

wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy  

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701) lub posiada umowę z firmą, która 

taką usługę świadczy i posiada numer rejestrowy BDO, potwierdzający aktualny wpis do rejestru 

prowadzonego przez marszałka województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701); 

b) w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie 19 12 12, w procesie ………….. posiada aktualne 

pozwolenie na przetwarzanie w/w odpadu potwierdzone wpisem do rejestru prowadzonego przez 

marszałka województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701) lub ma zawartą umowę z instalacją przetwarzania odpadów, posiadającą 

aktualne pozwolenie na przetwarzanie odpadu o kodzie 19 12 12., w procesie……………, potwierdzone 

wpisem do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701). 

 

§ 2 

1. Obowiązkiem Zamawiającego jest: 

a) zapewnienie na własny koszt załadunku odpadów na pojazdy Wykonawcy; 

b) każdorazowe dokonanie ważenia odebranych przez Wykonawcę odpadów na zalegalizowanej wadze 

Zamawiającego, zlokalizowanej w RZUOK w Machnaczu, co zostanie potwierdzone kwitem wagowym; 

c) wystawianie Kart Przekazania Odpadu. 

2. Obowiązkiem Wykonawcy jest: 

a) odbiór i transport odpadu o kodzie 19 12 12 z Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych  

w Machnaczu 41a, gm. Brześć Kujawski do przetworzenia we własnych instalacjach i/lub 

zakładach/instalacjach, z którymi Wykonawca posiada zawartą umowę, wyszczególnionych w formularzu 

ofertowym Wykonawcy, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy; 

b) odbiór i transport odpadów będących przedmiotem niniejszej Umowy, będzie dokonywany przez pojazdy 

posiadające ważne ubezpieczenie OC komunikacyjne oraz OC przewoźnika drogowego; 
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c) zapewnienie pojazdów do odbioru odpadów, których załadunek będzie możliwy koparką, o parametrach 

określonych w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy; 

d) zagospodarowanie odpadów w procesie ……………..; 

e) potwierdzanie kwitu wagowego przez kierowcę pojazdu odbierającego odpad; 

f) prowadzenie ewidencji odebranych oraz przyjętych do instalacji odpadów w elektronicznym systemie 

BDO; 

g) wystawianie miesięcznych faktur zgodnie z ilością odpadów wynikającą w BDO. 

 

§ 3 

Termin wykonania przedmiotu Umowy: sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego w okresie: 

dla Części Nr 1: od daty podpisania umowy do 31.12.2020 r. 

dla Części Nr 2: w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.  

 

§ 4 

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 1  

do niniejszej Umowy, określone na łączną kwotę:  

dla Części Nr 1  

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

Cena brutto: ………………… zł (słownie: ……………………………………..……………………….…….. 

……………………………………………………………………………………….………………………….) 

dla Części Nr 2 

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

Cena brutto: ………………… zł (słownie: ……………………………………..……………………….…….. 

……………………………………………………………………………………….………………………….) 

2. Cena jednostkowa za odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg odpadu o kodzie wynosi:  

dla Części Nr 1 

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

cena brutto ………………….. zł (słownie: …………………..………………………………………….……..) 

dla Części Nr 2 

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

cena brutto ………………….. zł (słownie: …………………..………………………………………….……..) 

3. Kwota, o której mowa w ust. 1 powyżej obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, 

o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy tj. w szczególności obejmuje: koszt paliwa, koszt odbioru 

odpadu z RZUOK w Machnaczu, koszt transportu, koszt zagospodarowania odpadu, koszty ubezpieczenia oraz 

wszystkie pozostałe koszty, które nie zostały wymienione, a są konieczne w celu realizacji przedmiotu 

niniejszej Umowy. 

4. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie odebraną ilość odpadów, przyjętą zgodnie ze 

wskazaniami wagi Zamawiającego. 

5. Wykonawca może także składać ustrukturyzowane faktury elektroniczne poprzez Platformę Elektronicznego 

Fakturowania, numer Peppol Zamawiającego: 8880205921 

 

§ 5 

1. Zapłata należności będzie następować w drodze faktur miesięcznych, za odebraną w danym miesiącu ilość 

odpadów z uwzględnieniem ceny jednostkowej, określonej w § 4 ust. 2 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca do faktur miesięcznych będzie przyjmował ilość odpadów przyjętą ze wskazaniami wagi 

Zamawiającego. 
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3. Należność płatna będzie przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.  

4. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie zamknięcie Karta Przekazania Odpadu w danym miesiącu  

w elektronicznym systemie BDO. 

5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu. 

 

§ 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 przypadkach: 

a) opóźnienia Wykonawcy w odbiorze odpadu, w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki liczony od 

terminu określonego w § 1 ust. 5 niniejszej Umowy; 

b) braku rozpoczęcia realizacji odbiorów odpadu w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 6 niniejszej Umowy,  

w wysokości 0,05% wartości brutto Umowy za każdy dzień opóźnienia, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 pkt. 1 

niniejszej Umowy; 

c) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy,  

w szczególności określonych w § 7 ust. 2 pkt. 1)-4) niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu Umowy, o której mowa  

w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy. 

3. W każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w treści § 8 ust. 1 – w wysokości po 1.000,00 

złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę wykonywała czynności wymienione w rozdziale V pkt. 4 SIWZ;  

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

przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

5. W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawcy Zamawiający wystawi notę obciążeniową Wykonawcy. 

6. 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) brak rozpoczęcia odbiorów odpadu przekraczające 4 dni robocze, liczone od terminu określonego w § 1 

ust. 6 niniejszej umowy; 

2) stwierdzenie przez Zamawiającego minimum dwukrotnego opóźnienia Wykonawcy, w odbiorze 

odpadów, przekraczającego 4 dni robocze, liczonego od daty wyznaczonej w zgłoszeniu na odbiór 

odpadów, o którym mowa w § 1 ust. 5 umowy; 

3) w przypadku zagospodarowania przez Wykonawcę odpadów w procesie innym niż określony w § 1  

ust. 1 i § 2 ust. 2 lit. d) niniejszej Umowy; 

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 przekształcenie przedsiębiorstwa lub połączenie się z innym przedsiębiorcą  

– Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o każdym 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. Zamawiającemu przysługuje możliwość odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku: 
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1) wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia lub w razie zaistnienia zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy w szczególności odpady będące przedmiotem niniejszej umowy utracą status 

odpadów spełniających wymagania do składowania, odstąpienie nastąpi w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; 

2) w przypadku wystąpienia sytuacji gdy niniejsza umowa stanie się nieopłacalna dla Zamawiającego; 

3) braku środków finansowych na sfinansowanie przedmiotu umowy. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu winno być sporządzone w formie pisemnej i posiadać uzasadnienie. Termin na 

złożenie oświadczenia wynosi 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o okolicznościach,  

o których mowa w ust. 2 lub ust. 3 powyżej. 

 

§ 8 

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

zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w rozdz. V pkt. 4 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 karę umowną, o której mowa w § 6 ust. 3. Zamawiający, zgodnie z § 7 ust. 2 pkt. 4 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 rozdz. V pkt 4 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. 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, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do umowy o podwykonawstwo: 

a) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych 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. 

 

§ 10 

1. Zgodnie z art. 144 uPzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści 

oferty, gdy: 

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

na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 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. 22 ust. 1 

ustawy – Prawo zamówień publicznych, 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 wymiany 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 zakładu / instalacji do przetwarzania odpadu, 

wykazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 

Umowy, do której Wykonawca będzie przekazywał odpady odebrane od Zamawiającego, pod warunkiem 

iż instalacja ta będzie posiadała aktualne pozwolenie na przetwarzanie odpadu o kodzie objętym 



Nr postępowania: BZ/ZP.10/01/06/20 

 

 Strona 7 z 9  

przedmiotem zamówienia w zadeklarowanym procesie, potwierdzone wpisem do rejestru prowadzonego 

przez marszałka województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701). W powyższym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do 

przekazania Zamawiającemu kopii zawartej umowy z zakładem/instalacją oraz kopii decyzji  

na przetwarzanie odpadu w tej instalacji, co jest niezbędne w celu uzyskania zgody Zamawiającego  

na powyższą zmianę; 

5) zmiana lub dopuszczenie nowego lub dodatkowego podwykonawcy świadczącego usługi transportowe 

odpadu o kodzie objętym przedmiotem zamówienia, pod warunkiem, iż podwykonawca posiada numer 

rejestrowy BDO potwierdzający aktualny wpisu do rejestru prowadzonego przez marszałka 

województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701), na kod odpadu, objęty przedmiotem zamówienia. W powyższym 

przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kopii zawartej umowy  

z podwykonawcą oraz wpisu do rejestru BDO, co jest niezbędne w celu uzyskania zgody Zamawiającego 

na powyższą zmianę; 

6) Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany, z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w przypadku:  

 zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz 

zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkująca 

niemożliwością realizacji przedmiotu umowy;  

 powstanie nadzwyczajnych okoliczności będących „siłą wyższą” skutkujących niemożliwością 

realizacji przedmiotu umowy lub grożącą rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy 

zawarciu umowy; Jako „siłę wyższą” rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, 

nieprzewidywalne, niezależne od woli i intencji którejkolwiek ze Stron umowy;  

 powstania nadzwyczajnych okoliczności nie będących „siłą wyższą”, grożących rażącą stratą, 

których strony nie przewidziały przy zawarciu 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. 

4. Zmiany, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1), pkt. 4) i pkt. 5) niniejszej umowy, nie wymagają sporządzenia 

aneksu do Umowy, a wyłącznie uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 11 

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, 

dotychczasowemu Wykonawcy, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem 

zamówienia podstawowego w zakresie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadu o kodzie  

19 12 12. 

2. Zamówienia, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogą być udzielone w okresie 3 lat liczonych od daty udzielenia 

zamówienia podstawowego. 

3. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe.  

4. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej. 

5. Umowa dodatkowa z Wykonawcą zostanie zawarta po przeprowadzeniu procedury udzielenia zamówienia, 

zgodnie z przepisami art. 66-68 ustawy Pzp. 

6. Wysokość zamówień podobnych wynosi do 50% wartości zamówienia podstawowego. 

 

§ 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. 
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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, stanowiącą Załącznik nr 2  

do niniejszej umowy. 

 

§ 13 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości odpadów, określonych w § 1 ust. 2 i ust. 3 niniejszej 

umowy.  

2. W przypadku zmniejszenia ilości odpadów, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz w przypadku 

odstąpienia od umowy, z przyczyn o których mowa w § 7 ust. 2 lub ust. 3 niniejszej umowy, Wykonawcy  

nie przysługuje prawo do dochodzenia: 

- należności za nieodebraną ilość odpadu, 

- odszkodowania za utracone korzyści. 

 

§ 14 

Osoby upoważnione do kontaktów w ramach realizacji przedmiotu umowy: 

1) ze strony Zamawiającego:  

Przemysław Wojciechowski tel. 602 126 940, e-mail: przemyslawwojciechowski@saniko.com.pl 

Leszek Oleradzki tel. 691 478 883, e-mail: leszekoleradzki@saniko.com.pl 

Violetta Sartanowicz tel. 54/ 412 38 63, e-mail: violettasartanowicz@saniko.com.pl 

2)  ze strony Wykonawcy:  

……………………………. tel. .………………... e-mail: ……………..…… 

 

§ 15 

Spory mogące powstać na tle wykonania niniejszej Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo 

sądowi powszechnemu zgodnie z siedzibą Zamawiającego. 

 

§ 16 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, 

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpadach. 

 

§ 17 

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

 

 

          ZAMAWIAJĄCY:               WYKONAWCA: 

 

 
 

………………………………..      ………………………………….. 

 

 
 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1. Oferta Wykonawcy. 

mailto:leszekoleradzki@saniko.com.pl
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2. Oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z wdrożonym zintegrowanym systemem zarządzania  

    oraz zidentyfikowanymi zagrożeniami w RZUOK w Machnaczu. 


