
  Nr referencyjny postępowania: BZ/ZP.07/21/03/22 
 

Załącznik nr 9 do SWZ 

Projektowane postanowienia umowy 

Umowa Nr ………/ZP/2022 

 

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: 25.762.100,00 zł, NIP 888-020-59-21, REGON 910041776,  

Nr rejestrowy 000001386, reprezentowanym przez: 

……………………………….. - …………………………. 

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a 

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

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

NIP ……………….., REGON ………………….., Nr rejestrowy …………………, działający osobiście, 

zwanym dalej „Wykonawcą” 
 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego przeprowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) została zawarta umowa  

o następującej treści: 

 

§ 1 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lubraniec i ich transporcie  

do instalacji komunalnej Zamawiającego – Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych  

w Machnaczu, Machnacz 41a, gm. Brześć Kujawski. 

2. Wykaz miejscowości, z których Wykonawca będzie odbierał odpady został określony w Rozdz. I Opisu 

przedmiotu umowy (zwany dalej w treści umowy OPU), stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

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

w OPU, stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy oraz zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów, 

stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy. 
 

§ 2 

Termin realizacji przedmiotu umowy: 8 m-cy, w okresie od 01.05.2022 r. do 31.12.2022 r. (w przypadku 

gdy termin podpisania umowy ulegnie przesunięciu to termin realizacji będzie od dnia podpisania umowy do 

31.12.2022 r.). 
 

§ 3 

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 do instalacji Zamawiającego wynosi:  

cena netto ………………….. zł + VAT (…%) …… zł cena brutto ………............ zł 
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3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 powyżej, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, w szczególności: koszty odbioru i transportu odpadu do RZUOK w Machnaczu,  

koszty sukcesywnego dostarczania właścicielom nieruchomości worków na odpady gromadzone w sposób 

selektywny oraz koszty wymiany uszkodzonych pojemników, koszty dostarczania pojemników i worków 

dla nowo zgłaszanych nieruchomości, koszty paliwa, koszty ubezpieczenia, koszty pracownicze  

oraz wszystkie pozostałe koszty, które występują w realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia. 

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

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

do żądania zmiany jednostkowej ceny ryczałtowej, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.  

 

§ 4 

1. Strony zgodnie oświadczają, że rzeczywiste wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie zależne od ilości 

faktycznie odebranych i dostarczonych do instalacji odpadów i będzie odpowiadać iloczynowi odebranych 

i dostarczonych do RZUOK w Machnaczu odpadów komunalnych oraz ryczałtowej ceny jednostkowej za 

1 Mg, o której mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy. 

2. Strony ustalają, że wynagrodzenie miesięczne należne z tytułu wykonywania umowy, będzie stanowiło 

iloczyn masy odebranych i dostarczonych odpadów przez Wykonawcę, w ramach świadczenia niniejszej 

umowy oraz ryczałtowej ceny jednostkowej za 1 Mg, o której mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy. 

3. 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 wygenerowane przez RZUOK w Machnaczu. 

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

wskazany w fakturze VAT, w terminie …….. dni /kryterium oceny ofert: max 30 dni/ od otrzymania przez 

Zamawiającego faktury VAT, wystawionej zgodnie z ust. 3 powyżej.  

5. 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. 

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

ustawowych z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej. 

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

z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy. 

8. Wykonawca może także składać ustrukturyzowane faktury elektroniczne poprzez Platformę 

Elektronicznego Fakturowania, nr PEP POL Zamawiającego: 888-02-05-921. 

9. Płatności wynikające z umowy będą regulowane za pośrednictwem metody podzielonej płatności. 

10. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.   

11. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem wskazanego do płatności rachunku bankowego i że został do 

niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej  

12. Zapłata zostanie dokonana na konto z faktury ogłoszone w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b 

ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze 

zm.), zwanym dalej białą listą podatników, pod rygorem odmowy zapłaty. W przypadku braku na białej 

liście podatników rachunku bankowego wskazanego do zapłaty, zapłata zostanie przelana na pierwszy 

rachunek bankowy znajdujący się na białej liście podatników. W przypadku niezarejestrowania żadnego 

rachunku bankowego na białej liście podatników, zapłata będzie wstrzymana do czasu zamieszczenia 

numeru konta w wykazie podmiotów,  o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku 

o podatku od towarów i usług, przy czym Zamawiający nie ponosi w takim razie odpowiedzialności za 

opóźnienie w zapłacie. 

13. Postanowienia ust. 9-12 mają zastosowanie do Wykonawcy będącego płatnikiem podatku od towarów  

i usług VAT. 
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§ 5 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

- przekazanie Wykonawcy wykazu nieruchomości objętych obowiązkiem odbierania odpadów 

komunalnych, 

- przekazanie harmonogramu odbioru odpadów, 

- przekazanie Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy, w szczególności informowania o zmianach w liczbie i lokalizacji nieruchomości objętych 

obowiązkiem odbierania odpadów, 

- zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy, 

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

komunalnych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, 

- wyposażenie pojazdów Wykonawcy, w urządzenia GPS do monitoringu świadczonych usług i kontroli 

tras przejazdów Wykonawcy, przez okres trwania umowy, w przypadku gdy Wykonawca nie posiada 

pojazdów wyposażonych w system do monitorowania pracy pojazdów. 
 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z należytą 

starannością; 

- ponoszenie odpowiedzialności prawnej i finansowej wobec Zamawiającego, Gminy Lubraniec i osób 

trzecich, za wszelkie szkody wynikłe przy realizacji przedmiotu umowy; 

- posiadanie aktualnego zezwolenia i wpisu uprawniającego do prowadzenia działalności w przedmiocie 

umowy, a w przypadku gdy wpis do rejestru lub zezwolenie utracą aktualność – uzyskanie nowego 

wpisu lub zezwolenia oraz przekazanie kopii tych dokumentów Zamawiającego w terminie 21 dni od 

dnia ich uzyskania; 

- przestrzeganie poufności co do informacji pozyskanych w związku z realizacją zadania, w szczególności 

do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych; 

- przekazanie każdorazowo harmonogramu i jego zmian właścicielom nieruchomości; 

- przekładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo a także projektu jej zmian, oraz 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii zawartej umowy o podwykonawstwo 

i jej zmian; 

- zatrudnienie przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie 

realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) 

dotyczącego pracowników fizycznych – kierowców, ładowaczy odbierających odpady, którzy będą 

uczestniczyć przy realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych liczonych od 

daty wezwania Wykonawcy, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, wykazu osób 

biorących udział w realizacji przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy. Dostarczony wykaz winien 

określać: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, na jaki okres 

umowa została zawarta, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika; 

- złożenie dokumentów celem weryfikacji zatrudnienia osób na umowę o pracę. W celu weryfikacji 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących 

wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający żąda 

przedstawienia w szczególności: oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika/ów na 

podstawie umowy o pracę, zawierającego 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, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy w każdym czasie realizacji przedmiotu umowy 

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika.  

W przypadku konieczności wprowadzania zmian w składzie zespołu wykonującego prace Wykonawca 

powiadomi o tym fakcie Zamawiającemu. W trakcie realizacji umowy Zamawiający oraz Gmina 
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Lubraniec uprawniona jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, odnośnie 

spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności wskazane powyżej. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa 

pracy przez Wykonawcę, Zamawiający lub Gmina Lubraniec może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy; 

- przekazywanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów 

komunalnych selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych z obsługiwanych miejscowości, 

określonych w Rozdziale I OPU, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, do instalacji komunalnej 

Zamawiającego: Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, Machnacz 

41a, gm. Brześć Kujawski; 

- odbiór od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych; 

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

stronie Wykonawcy; 

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

odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości; 

- zakaz mieszania odpadów objętych przedmiotem umowy, w tym zakaz mieszania z odpadami innymi 

pochodzącymi spoza nieruchomości zamieszkałych z gminy Lubraniec lub odpadami pochodzącymi 

spoza gminy Lubraniec; 

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

nowo zgłoszonych nieruchomości zamieszkałych na obsługiwanym terenie; 

- wymiana uszkodzonych pojemników i niezwłoczne informowanie Zamawiającego o tym fakcie; 

- sukcesywne dostarczanie worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

- 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;  

- w przypadku gdy Wykonawca posiada pojazdy wyposażone we własny system monitoringu pojazdów: 

przedkładanie Zamawiającemu wydruków z systemu monitoringu pojazdów, które świadczą usługę 

objętą przedmiotem niniejszej umowy, w terminie 5 dni roboczych, licznych od dnia otrzymania 

wezwania od Zamawiającego przesłanego pocztą elektroniczną,  

- w przypadku gdy Zamawiający wyposaża pojazdy Wykonawcy w system monitoringu pojazdów: 

dostarczenie pojazdów Wykonawcy, które będą świadczyć usługę objętą przedmiotem niniejszej 

umowy, do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej na ul. Komunalnej 4 we Włocławku, w celu 

dokonania montażu systemu monitoringu pracy pojazdów, w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami 

jednak nie później niż na 2 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi oraz po zakończeniu umowy,  

w celu demontażu systemu, w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami jednak nie później niż  

5 dni od upływu terminu określonego w § 2 niniejszej umowy,  

- 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 Zamawiającego 

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. 
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§ 6 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy z Zamawiającym przedłoży mu kserokopie umów  

z podwykonawcami, z podaniem zakresu powierzonych prac. Przedłożona kserokopia umowy winna być 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

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 do akceptacji Zamawiającego projektu umowy z Podwykonawcą. Wykonawca w terminie  

7 dni od dnia zawarcia umowy z Podwykonawcą, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 

kserokopii umowy zawartej z Podwykonawcą, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. 

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

Podwykonawców.  

5. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia mu kserokopii projektu umowy lub 

kserokopii umowy, o której mowa w ust. 1 lub w ust. 3 powyżej, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia 

do umowy o podwykonawstwo:  

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 

1. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za straty wynikłe z niewłaściwego wykonywania 

czynności, chyba że nie ponosi winy za ich powstanie. 

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek działań sił przyrody, 

kataklizmów, działań wojennych oraz innych czynników, na które Wykonawca nie miał wpływu, pomimo 

zachowania profesjonalnych czynności ochrony i którym nie mógł przeciwdziałać. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i bieżącego aktualizowania, przez cały okres trwania umowy, 

opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej  

z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 200.000,00 zł. 

4. W okresie, trwania umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu, na żądanie 

Zamawiającego, poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polis ubezpieczeniowych lub innego 

dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności, na kwotę, o której mowa w ust. 3 niniejszej umowy.  



Strona 6 z 11 

5. Nieprzedłożenie Zamawiającemu dokumentu ubezpieczeniowego, o którym mowa w ust. 3, w okresie 

trwania niniejszej umowy, pomimo wezwania przez Zamawiającego, stanowi podstawę do odstąpienia od 

umowy na podstawie § 11 ust. 1 lit. e. 

 

§ 8 

1. Wykonawca wyznacza przedstawiciela do realizacji przedmiotu umowy w osobie:  

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

2. Zamawiający powołuje swojego przedstawiciela w osobie:  

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

3. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do kontroli wykonywania prac, do wydawania 

Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością usług, które są niezbędne do prawidłowego oraz 

zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy. 

4. Zmiana osób – przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego nie powoduje zmiany niniejszej umowy.  

O zmianie tych osób Strony będą informować się pisemnie nie później niż w trzecim dniu roboczym  

od dnia, w którym nastąpiła zmiana. 

 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego i Gminy Lubraniec o: 

a) niezgodnym z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubraniec 

gromadzeniu odpadów, w szczególności ich mieszaniu lub przygotowaniu do odbierania  

w niewłaściwych pojemnikach lub workach. Informacja powinna zawierać w szczególności: 

 adres nieruchomości, na której odpady gromadzone są w sposób niezgodny z Regulaminem 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubraniec, 

 zdjęcia w postaci cyfrowej dowodzące, że odpady gromadzone są w sposób niewłaściwy. 

 zdjęcia muszą zostać tak wykonane by nie budząc wątpliwości pozwalały na przypisywanie 

pojemników lub worków, lub nagania wideo 

 dane pracowników, którzy stwierdzili fakt niezgodny z Regulaminem utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Lubraniec, 

b) danych dotyczących adresów nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na których powstały 

odpady, a nie ujętych w bazie danych prowadzonej przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca jest zobowiązany przekazać informacje niezwłocznie po zaistniałej sytuacji pocztą 

elektroniczną na adres – urząd@lubraniec.pl, lukaszadamski@saniko.com.pl i saniko@saniko.com.pl. 

 

§ 10 

1. Wykonawca zapłaci kary umowne w następujących przypadkach: 

a. 100 zł, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie, 

b. niewywiązanie się z obowiązków wynikających z treści art. 9x ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), 

c. brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, w wysokości 10% należnego im wynagrodzenia, 

d. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, 

w wysokości 1.000 zł, za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej 

zmian, 

e. nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmian, w wysokości 1.000 zł, za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany, 

f. za niewywiązanie się z obowiązku dotyczącego przedstawienia Zamawiającemu wykazu osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 5 pkt. 2 tiret 7 niniejszej umowy, 

w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki, 

mailto:lukaszadamski@saniko.com.pl
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g. za powierzenie pracy, bez uzgodnienia z Zamawiającego, innym osobom niż te wykazane w wykazie 

osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w wysokości 500 zł dziennie za każdy dzień pracy 

takiego pracownika, 

h. za przypadek dostarczenia odpadów innych niż objęte przedmiotem niniejszej umowy,  

w tym odpadów zmieszanych z innymi odpadami pochodzącymi spoza nieruchomości zamieszkałych 

z gminy Lubraniec lub odpadami pochodzącymi spoza gminy Lubraniec, w wysokości 3.000 zł za 

stwierdzony przypadek, 

i. za przypadek dostarczenia odpadów do instalacji komunalnej innej niż wskazana w § 1 ust. 1 niniejszej 

umowy, w wysokości 3.000 zł za stwierdzony przypadek, 

j. za każdy dzień opóźnienia w dostawie wydruków z systemu monitoringu pojazdów świadczących 

usługę, w stosunku do terminu określonego w § 5 pkt. 2 tiret 19 niniejszej umowy, w wysokości  

250 zł dziennie za każdy dzień opóźnienia, 

k. z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% 

wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Zamawiającego zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% całkowitej wartości brutto umowy. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar, które mogą dochodzić strony wynosi 20% wartości brutto umowy,  

o której mowa w § 3 ust. ust. 1 niniejszej umowy. 

4. Zamawiającego zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 11 

1. Zamawiającego może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

a) gdy Wykonawca straci uprawnienia do prowadzenia działalności stanowiące podstawę  

do realizacji przedmiotu umowy; 

b) gdy poweźmie wiadomość, że sytuacja finansowa Wykonawcy uległa na tyle pogorszeniu,  

że istnieje uzasadniona obawa, że Wykonawca ogłosi upadłość lub likwidację przedsiębiorstwa; 

c) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny i nie podjął 

go pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie; 

d) gdy Wykonawca samowolnie przerwał realizację przedmiotu umowy, 

e) gdy Wykonawca, pomimo obowiązku wynikającego z umowy, nie dokonał stosownego ubezpieczenia 

lub nie przedłożył Zamawiającemu dokumentu ubezpieczenia, pomimo wezwania Zamawiającego,  

o którym mowa w § 7 ust 5 niniejszej umowy, 

f) gdy Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 2 tiret 6 umowy, 

g) gdy opóźnienie w stosunku do wyznaczonego terminu dostawy wydruków z systemu monitoringu 

pojazdów, o którym § 5 pkt. 2 tiret 19 niniejszej Umowy, przekroczy 5 dni, 

h) gdy Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 2 tiret 20 umowy i nie dostarczy 

pojazdów lub dostarczy tylko część pojazdów, którymi będzie świadczył usługę objętą przedmiotem 

niniejszej umowy, do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie, 

i) gdy zostanie stwierdzony przypadek dostarczenia przez Wykonawcę do instalacji komunalnej, o której 

mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, odpadów innych niż objęte przedmiotem umowy, w tym 

odpadów zmieszanych z innymi odpadami nie pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych z gminy 

Lubraniec lub odpadami spoza gminy Lubraniec,  

j) gdy zostanie stwierdzony przypadek dostarczenia odpadów do instalacji komunalnej innej niż 

określona w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. 

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

a) Zamawiający w czasie jednego miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury, określonego niniejszą 

umową, nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty, pomimo dodatkowego wezwania. 

3. 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. 
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W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części umowy. 

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

oraz powinno zwierać uzasadnienie. 

 

§ 12 

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 i Wykonawca wskazał udział 

podwykonawcy w złożonej ofercie. 

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. 

 

§ 13 

1. Strony uzgodniły, że Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie 

……………… w wysokości 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: 

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

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, ma na celu zabezpieczenie i ewentualnie zaspokojenie roszczeń 

Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę,  

w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

4. Koszt zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało 

moc wiążącą w okresie wykonywania umowy. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 

informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć 

wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres 

wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

6. Kwota zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1 zostanie zwrócona nie później niż w 30 dniu po upływie 

okresu wykonania umowy. 

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w ustawie Pzp, pod warunkiem, że zmiana 

formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją 

ważność na czas określony w umowie. 
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9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi 

Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminie, o którym mowa w ust. 6 powyżej. 

10. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w pieniądzu nastąpi wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek Wykonawcy. 

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 

jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez 

Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

 

§ 14 

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 „Zamawiającego” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4,  

87-800 Włocławek, tel. 54/412 38 91, e-mail: iod@saniko.com.pl; 

2) …………………………………….., tel. ……………………………….., e-mail: ……………………. 

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, 
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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. 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 Zamawiającego i Gminie Lubraniec w celu 

zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy. Wykonawca zapewnia Zamawiającego niezbędne wsparcie, 

polegające w szczególności na przedstawieniu Zamawiającego informacji niezbędnych do wykonania 

obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisów przywołanych na wstępie pierwszego zdania. 

 

§ 15 

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 PN-EN ISO 45001. 

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

Wykonawca 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. 

3. Wobec wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zamawiającego zastrzega sobie prawo 

przeprowadzenia auditu u Wykonawcy o czym poinformuje Wykonawcę z 14-dniowym wyprzedzeniem. 

 

§ 16 

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

wynikających z niniejszej umowy. 

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

innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

3. 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 Wykonawcy będą obciążać ewentualne koszty mogące powstać wskutek 

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

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej 

zaakceptowanej przez obie strony umowy. 

5. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądów 

powszechnych właściwych rzeczowo dla Zamawiającego. 

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

dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
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Załączniki:  

1. Opis przedmiotu umowy (OPU). 

2. Harmonogram odbioru odpadów. 

3. Oferta Wykonawcy. 

4. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące zapoznania się Wykonawcy ze zintegrowanym systemem 

zarządzania Zamawiającego oraz zidentyfikowanymi zagrożeniami. 
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