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Załącznik nr 6 do SWZ 

Umowa ZP/__/2022 

 

zawarta w dniu __.__.2022 r., we Włocławku pomiędzy: 

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

ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095781, o kapitale zakładowym wynoszącym 25 762 

100,00 złotych, nr NIP 888-020-59-21, Regon: 910041776, reprezentowanym przez: 

Sylwię Wojciechowską – Prezesa Zarządu 

 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, 

a 

____________________________________ 

reprezentowanym przez: 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”. 
 

Zamawiający i Wykonawca zwani dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”. 
 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie podstawowym z art. 275 pkt. 

1) ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.) – dalej 

zwana ustawą Pzp, została zawarta umowa (dalej : „Umowa”) o następującej treści: 
 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych worków foliowych LDPE do 

selektywnej zbiórki odpadów, zwanymi dalej: „workami”, typu: 

Worki bez taśmy i systemu zawiązywania, ze zgrzewem  w dolnej części worka, bez zakładek. Worki 

muszą posiadać mocny i trwały zgrzew. 

L.p. Przeznaczenie worka 
Pojemność 

worka w litrach 
Kolor worka Ilość w szt. 

1 na szkło 120 zielony 280 000 

2 na metale i tworzywa sztuczne 120 żółty 530 000 

3 na metale i tworzywa sztuczne 
komercyjne 

120 żółty 10 000 

4 na odpady „bio” 90 brązowy 230 000 

5 na odpady „bio” komercyjne 90 brązowy 20 000 

6 na papier 120 niebieski 200 000 

7 na odpady zmieszane 120 ciemno zielony 15 000 

8 na odpady zmieszane komercyjne 120 ciemno zielony 10 000 

9 na popiół 80 szary 240 000 

10 na odpady inne 60 czarny 30 000 

11 na metale i tworzywa sztuczne 
komercyjne 

60 żółty 12 000 

12 na szkło komercyjne 60 zielony 7 000 

13 na papier komercyjne 60 niebieski            7 000 
 

2. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z wymaganymi parametrami technicznymi 

określonymi w specyfikacji technicznej stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej umowy i 

uwzględnieniem wzorów nadruków stanowiących Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Przed rozpoczęciem produkcji danej partii worków, Zamawiający musi zatwierdzić pisemnie kolory 

worków (odcienie). 

4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zakupionych partii worków przez 

Zamawiającego. 
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5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji tj. rozszerzenia zakresu 

przedmiotu zamówienia ponad przewidywaną podstawową ilość określoną powyżej w ust. 1. 

Maksymalny zakres dokonania zamówienia poszerzonego wynosi 20 % wartości zamówienia 

podstawowego, określonego w §4 ust. 1 do umowy. 

6. Zamawiający podejmie decyzję co do możliwości i woli skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji 

(określonego w ust.  5) zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadanymi możliwościami finansowymi. 

Zastrzega się, iż zakres opcjonalny zamówienia objęty prawem opcji nie stanowi zobowiązania 

umownego (w tym finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia, a przewidywany zakres opcjonalny zamówienia nie jest gwarantowany 

do realizacji. 

7. Realizacja (uruchomienie) prawa opcji dokonywana jest poprzez złożenie Wykonawcy przez 

Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy pisemnego oświadczenia określającego 

zakres konkretnej dostawy. 

8. Realizacja (uruchomienie) prawa opcji (zakresu opcjonalnego zamówienia) nie stanowi zmiany 

warunków umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

9. Przedmiotowe prawo opcji może być realizowane przez Zamawiającego sukcesywnie w okresie 

realizacji zamówienia, przy czym oświadczenie o skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa opcji 

może zostać złożone najpóźniej na miesiąc przed końcem terminu obowiązywania umowy. Po 

upływie tego terminu zastrzeżone prawo opcji (w zakresie, w jakim nie zostało uruchomione) 

wygasa, w związku z czym Zamawiający po upływie tego terminu nie może już z niego skorzystać.  

10. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji dostaw w ramach prawa opcji w przypadku i w 

zakresie, w jakim korzysta z niego Zamawiający, zgodnie z treścią oświadczenia (oświadczeń) 

Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji i warunkami określonymi w umowie.  

11. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji uruchomiony w tym trybie zakres 

opcjonalny ma być realizowany w sposób analogiczny, jak zakres podstawowy (przy zastrzeżeniu 

wyraźnych postanowień umowy swoistych dla zakresu opcjonalnego). 

12. Przedmiotu umowy objętego zakresem opcjonalnym zamówienia (w razie jego uruchomienia i 

realizacji) dotyczą te same warunki i zobowiązania umowne Wykonawcy (w tym zobowiązania z 

tytułu gwarancji i rękojmi), co przedmiotu umowy objętego zakresem podstawowym zamówienia. 

13. W momencie złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji następuje zaciągnięcie przez 

Zamawiającego zobowiązania finansowego w wysokości wynikającej z zakresu dostaw objętego 

realizowaną na mocy danego oświadczenia opcją. 

14. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy 

Zamawiający z opcji nie skorzysta. Wykonawca nie jest obowiązany do realizacji zakresu 

opcjonalnego w zakresie, w jakim zastrzeżone prawo opcji nie zostało uruchomione przez 

Zamawiającego zgodnie z zapisami umowy, jak również Wykonawca nie może domagać się jego 

realizacji. 

 

§ 2 

Termin wykonania przedmiotu umowy: 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do momentu 

wybrania całej ilości worków określonej w §1 ust. 1, z zastrzeżeniem, że w przypadku nie wybrania 

całej ilości worków w powyższym terminie, termin ten może ulec przesunięciu maksymalnie do 3 

miesięcy. 
 

§ 3 

1. Dostawy worków będą realizowane przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego. 

2. Świadczenie dostaw, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, realizowana będzie w zależności 

od potrzeb Zamawiającego na podstawie pisemnych zgłoszeń za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, wskazanej w § 11 niniejszej umowy. 

3. Dostawy realizowane będą w nieprzekraczalnym terminie do __ dni roboczych (wpisać ilość dni z 

oferty) od dnia otrzymania zlecenia. 

4. Dostawy częściowe będą potwierdzane listem przewozowym i dokumentem W-Z podpisanym 

przez Zamawiającego. 
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5. W przypadku ujawnienia braków ilościowych po odbiorze, Zamawiający zgłosi ten fakt 

Wykonawcy który zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie 2 dni roboczych - 

brakujące worki, 

6. Dostawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy na zasadach 

ogólnych, z zastrzeżeniem, że okres rękojmi wynosi dwa lata, liczony od daty odbioru dostawy 

częściowej potwierdzonej stosownym listem przewozowym i dokumentem W-Z. 

7.  O zauważonych wadach przedmiotu umowy w czasie trwania rękojmi Zamawiający 

niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę na piśmie. 

8. Za wady przedmiotu umowy uważa się w szczególności wady produkcyjne i jakościowe oraz 

niezgodności z parametrami technicznymi, określonymi w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy i 

Załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 

9. Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od dnia powiadomienia zobowiązany jest do 

odebrania wadliwych worków. 

10. Z czynności odbioru wadliwych worków zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy 

podpisany przez przedstawicieli obu stron umowy, o których mowa w § 11 niniejszej umowy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w terminie do 3 dni roboczych od daty odbioru 

wadliwych worków, worki wolne od wad. 
 

§ 4 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, 

o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, jest wynagrodzeniem niezmiennym w okresie ważności 

umowy, określonym w formularzu oferty, stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszej umowy, na 

kwotę: 

wartość netto: ___________ zł, 

podatek VAT __ %, wartość podatku: ______________ zł, 

wartość brutto: _________________ zł, 

(słownie: _________ złotych __/100). 

2. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z tzw. prawa opcji, o którym mowa w §1 ust. 5 

umowy, Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, w maksymalnej wysokości:  

wartość netto: ________________ zł 

Wartość VAT: ___________, zgodnie ze stawką wynoszącą __% 

wartość brutto: __________________ zł  

(słownie: ____________________złotych __/100) 

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

z realizacją przedmiotu umowy w szczególności: koszt zakupu, sukcesywnych dostaw i rozładunku 

worków oraz pozostałe koszty jeżeli występują w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

4. Zapłata należności będzie następowała w drodze faktur częściowych, za każdą dostarczoną 

partię przedmiotu umowy, z uwzględnieniem cen jednostkowych, określonych w formularzu oferty 

stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

5. Zamawiający dokona zapłaty należności za wykonaną dostawę w terminie 21 dni na podstawie 

prawidłowo wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę faktury VAT. 

6. Podstawą wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, będzie list 

przewozowy i dokument W-Z, o którym mowa w § 3 ust. 4 niniejszej umowy. 

7. Wykonawca może także składać ustrukturyzowane faktury elektroniczne poprzez Platformę 

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

8. Płatności wynikające z umowy będą regulowane za pośrednictwem metody podzielonej 

płatności.    

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

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

że został do niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności 

gospodarczej.  
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11. 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.2021.685), 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.   

12. Postanowienia ust. 7-10 mają zastosowanie do Wykonawcy będącego płatnikiem podatku od 

towarów i usług VAT. 

 

§ 5 

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

kary umowne. 

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

następujących przypadkach: 

a) 5% wartości brutto niedostarczonej partii zamówienia, za każdy dzień zwłoki w dostawie 

przedmiotu umowy, liczony od terminu określonego w § 3 ust. 3 niniejszej Umowy; 

b) 1% wartości brutto zmówionej partii worków, za każdy dzień zwłoki w usunięciu braków 

ilościowych, liczony od terminu określonego w § 3 ust. 5 niniejszej umowy; 

c) 5% wartości brutto wadliwiej partii przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu 

wad i usterek przedmiotu umowy stwierdzonych po odbiorze albo w okresie rękojmi, liczony 

odpowiednio od terminu określonego w § 3 ust. 9 niniejszej umowy; 

d) 5% wartości brutto wadliwiej partii przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia w odbiorze 

wadliwej partii, liczony odpowiednio od terminu określonego w § 3 ust. 11 niniejszej umowy; 

e) 5% wartości brutto zamówionej partii worków, w przypadku stwierdzenia niezgodności 

parametrów technicznych i wzorów wydruków, o których mowa w § 1 ust. 2 i ust. 3 niniejszej 

Umowy; 

f) za odstąpienie od Umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 5% 

wartości brutto wynagrodzenia określonego w Umowie. 

3. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych w wysokości 5% wartości 

brutto wynagrodzenia określonego w Umowie, z tytułu odstąpienia od umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, z zastrzeżeniem art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

4. Wysokość kar umownych dotyczy wartości umowy określonej w §4 ust. 1 lub 2, w zależności od 

tego czy odstąpienie dotyczy przedmiotu zamówienia realizowanego w podstawowym czy 

opcjonalnym zakresie. 

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

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

przysługującemu Wykonawcy lub dokonać obciążenia Wykonawcy notą obciążeniową, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

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

paragrafu, Wykonawca ma prawo dokonać obciążenia Zamawiającego notą obciążeniową. 

7. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

poniesionej szkody. 

8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia 

brutto określonego w § 4 ust. 1 lub 2, w zależności od tego czy kara dotyczy realizacji zamówienia 

w podstawowym czy opcjonalnym zakresie. 
 

§ 6 
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1. W przypadkach niewybrania maksymalnej ilości worków, określonej w § 1 ust. 1 niniejszej umowy 

lub odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawcy nie 

przysługuje prawo do dochodzenia: 

a) należności za niedostarczoną partię worków, 

b) odszkodowania za utracone korzyści. 

2. Minimalna ilości worków, którą Zamawiający zobowiązuje się wybrać, w okresie trwania umowy 

wynosi 80% ilości całego asortymentu. 
 

§ 7 

1. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej Umowy z Zamawiającym przedłoży umowy 

z podwykonawcami, z podaniem zakresu powierzonych prac. 

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

przy pomocy podwykonawców. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora 

w stosunku do prac realizowanych przez podwykonawców. 

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

Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

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

samym stopniu, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania jego własnych 

pracowników. 
 

§ 8 

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: 

a) nie przystąpienie przez Wykonawcę do świadczenia dostawy będącej przedmiotem umowy; 

b) co najmniej dwukrotne stwierdzenie opóźnienia w realizacji dostaw, przekraczający termin 

określony w § 3 ust. 3 niniejszej umowy; 

c) co najmniej trzykrotne stwierdzenie wad w dostarczonych partiach worków na podstawie § 3 

ust. 8 niniejszej umowy; 

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

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

przedsiębiorcą - Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o każdym 

pogorszeniu swojej sytuacji finansowej uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz o 

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

okoliczności; 

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

postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

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

5. Termin złożenia oświadczenia wynosi 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o 

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

6. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający 

nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia 

względem Zamawiającego, w szczególności o zapłatę należności za niezrealizowaną dostawę 

lub za utracone korzyści. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części Umowy wykonanej do dnia złożenia przez Zamawiającego oświadczenia  o 

odstąpieniu od umowy. 
 

§ 9 
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1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, 

pod rygorem nieważności. 

2. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza 

możliwość wprowadzania zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili 

zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

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

na realizację zamówienia; 

2) nastąpi zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku, zmiany stawki podatku VAT z tym 

zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto 

wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów; 

3) nastąpi zmiana osób reprezentujących strony w umowie; 

4) nastąpi zmiana terminu realizacji, w przypadku zaistnienia zdarzenia o charakterze siły wyższej 

(np. stan zagrożenia epidemicznego) niezależnego od stron umowy, które uniemożliwiłoby 

terminowe wykonanie zamówienia. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio 

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

nie da się przewidzieć, w szczególności siłą wyższą będzie działanie sił przyrody, jak huragan, 

powódź, zamieć lub zgon Wykonawcy. 

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do 

kontaktów między stronami umowy. 

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez 

obie strony umowy. 

5. Z wnioskiem o zmianę treści umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 
 

 

§ 10 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

wynagrodzenia umownego, tj. ___________ zł (słownie: ___ złotych __/100), w formie pieniężnej. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni 

od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

3. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się  art. 451 ustawy Pzp. 

§11 

Osoby upoważnione do kontaktów w ramach realizacji przedmiotu umowy: 

- ze strony Zamawiającego: ________, tel. _________, e-mail: ______________, 

- ze strony Wykonawcy: ______________, e-mail: ________@______, tel. _________________.  
 

§ 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  

PN-EN ISO 45001. 

2. W związku z wdrożonym zintegrowanym systemem zarządzania oraz zidentyfikowanymi 

zagrożeniami, Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) zapoznania się z udostępnionymi instrukcjami i procedurami, 

b) przestrzegania i stosowania się do poleceń personelu przedsiębiorstwa, 

c) bezwzględnego przestrzegania obowiązujących procedur bezpieczeństwa 

oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z niniejszą dokumentacją. 

 

§ 13 

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: 
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a) __________________________; 

b) __________________________ 

2. Podstawę przetwarzania danych osobowych, w szczególności obejmujących: imię, nazwisko, 

numer telefonu oraz adres e-mail stanowią: 

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

b) 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;  

c) 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: 

a) prawo dostępu do swoich danych, 

b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych, 

c) prawo żądania ograniczenia przetwarzania,  

d) prawo żądania usunięcia,  

e) prawo do przenoszenia danych,  

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

g) 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 
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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 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 

Spory mogące powstać na tle wykonania niniejszej Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu 

właściwemu miejscowo sądowi powszechnemu zgodnie z siedzibą Zamawiającego. 
 

§ 15 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 16 

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

 

 

 

 

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

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 

Załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna worków. 

Załącznik nr 2 - Wzory nadruków na workach. 

Załącznik nr 3 - Formularz oferty. 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z dokumentacją, zgodnie z § 12 niniejszej umowy. 
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Załącznik nr 1  

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych worków foliowych 

LDPE do selektywnej zbiórki odpadów dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku. 

2. Parametry techniczne worków: Worki bez taśmy i systemu zawiązywania, ze zgrzewem  w 

dolnej części worka, bez zakładek. Worki muszą posiadać mocny i trwały zgrzew. 

a) worki na odpady: szkło 

Lp. Parametry wymagane 

1. 
Pojemność czynna / 

wymiary 

- pojemność: 120 litrów 

- szerokość: 700 mm 

- długość: 1100 mm 

- grubość: od 0,045 mm do  0,05 mm  

tolerancja wymiarów: 

- szerokość: +/-50 mm 

- długość: +/-100 mm 

2. Kolor worka zielony, jednolity na całej powierzchni worka 

3. Kolor nadruku czarny 

4. 
Rodzaj i wielkość 

nadruku 

- wykonany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do 

Umowy 

- tolerancja wielkości nadruków: +/- 5mm 

- nadruk czytelny i wyraźny, bez zniekształceń 

5. System produkcji 
składane na 4 (nie rolowane) po 100 lub 200 szt. w osobnych 

„rękawach” 

6. Materiał 

- folia LDPE 

- wyklucza się możliwość użycia do produkcji worków materiału 

obniżających wytrzymałość folii 

7. Warunki techniczne 

- odporny na działanie promieni UV - 1 Rok 

- odporny na niskie temperatury  

- wytrzymałość minimum 15 kg 

8. 
Oddziaływanie na 

środowisko 

- tworzywa sztuczne i barwniki nie zawierają kadmu, ołowiu  

i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska  

- obojętny dla wód gruntowych 
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b) worki na odpady: metale i tworzywa sztuczne 

Lp. Parametry wymagane 

1. 
Pojemność czynna / 

wymiary 

- pojemność: 120 litrów 

- szerokość: 700 mm 

- długość: 1100 mm 

- grubość: od 0,03 mm do  0,04 mm  

tolerancja wymiarów: 

- szerokość: +/-50 mm 

- długość: +/-100 mm 

2. Kolor worka żółty, jednolity na całej powierzchni worka 

3. Kolor nadruku czarny 

4. 
Rodzaj i wielkość 

nadruku 

- wykonany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do 

Umowy 

- tolerancja wielkości nadruków: +/- 5mm 

- nadruk czytelny i wyraźny, bez zniekształceń 

5. System produkcji 
składane na 4 (nie rolowane) po 100 lub 200 szt. w osobnych 

„rękawach” 

6. Materiał 

- folia LDPE 

- wyklucza się możliwość użycia do produkcji worków materiału 

obniżających wytrzymałość folii 

7. Warunki techniczne 

- odporny na działanie promieni UV - 1 Rok 

- odporny na niskie temperatury  

- wytrzymałość minimum 15 kg 

8. 
Oddziaływanie na 

środowisko 

- tworzywa sztuczne i barwniki nie zawierają kadmu, ołowiu  

i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska  

- obojętny dla wód gruntowych 

 

c) worki na odpady: metale i tworzywa sztuczne komercyjne 

Lp. Parametry wymagane 

1. 
Pojemność czynna / 

wymiary 

- pojemność: 120 litrów 

- szerokość: 700 mm 

- długość: 1100 mm 

- grubość:  od 0,03 mm do 0,04 mm  



                                                                                                        nr referencyjny sprawy: BZ.ZP.09/20/04/22 

 

Strona 11 z 20 

tolerancja wymiarów: 

- szerokość: +/-50 mm 

- długość: +/-100 mm 

2. Kolor worka żółty, jednolity na całej powierzchni worka 

3. Kolor nadruku czarny 

4. 
Rodzaj i wielkość 

nadruku 

- wykonany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do 

Umowy 

- tolerancja wielkości nadruków: +/- 5mm 

- nadruk czytelny i wyraźny, bez zniekształceń 

5. System produkcji 
składane na 4 (nie rolowane) po 100 lub 200 szt. w osobnych 

„rękawach” 

6. Materiał 

- folia LDPE 

- wyklucza się możliwość użycia do produkcji worków materiału 

obniżających wytrzymałość folii 

7. Warunki techniczne 

- odporny na działanie promieni UV - 1 Rok 

- odporny na niskie temperatury  

- wytrzymałość minimum 15 kg 

8. 
Oddziaływanie na 

środowisko 

- tworzywa sztuczne i barwniki nie zawierają kadmu, ołowiu  

i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska  

- obojętny dla wód gruntowych 

 

d) worki na odpady: bio 

Lp. Parametry wymagane 

1. 
Pojemność czynna / 

wymiary 

- pojemność: 90 litrów 

- szerokość: 650 mm 

- długość: 950 mm 

- grubość: od 0,055 mm do 0,06 mm  

tolerancja wymiarów: 

- szerokość: +/-50 mm 

- długość: +/-100 mm 

2. Kolor worka brązowy, jednolity na całej powierzchni worka 

3. Kolor nadruku biały 

4. 
Rodzaj i wielkość 

nadruku 

- wykonany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do 

Umowy 



                                                                                                        nr referencyjny sprawy: BZ.ZP.09/20/04/22 

 

Strona 12 z 20 

- tolerancja wielkości nadruków: +/- 5mm 

- nadruk czytelny i wyraźny, bez zniekształceń 

5. System produkcji 
składane na 4 (nie rolowane) po 100 lub 200 szt. w osobnych 

„rękawach” 

6. Materiał 

- folia LDPE 

- wyklucza się możliwość użycia do produkcji worków materiału 

obniżających wytrzymałość folii 

7. Warunki techniczne 

- odporny na działanie promieni UV - 1 Rok 

- odporny na niskie temperatury  

- wytrzymałość minimum 30 kg 

8. 
Oddziaływanie na 

środowisko 

- tworzywa sztuczne i barwniki nie zawierają kadmu, ołowiu  

i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska  

- obojętny dla wód gruntowych 

 

e) worki na odpady: bio komercyjne 

Lp. Parametry wymagane 

1. 
Pojemność czynna / 

wymiary 

- pojemność: 90 litrów 

- szerokość: 650 mm 

- długość: 950 mm 

- grubość: od 0,055 mm do 0,06 mm  

tolerancja wymiarów: 

- szerokość: +/-50 mm 

- długość: +/-100 mm 

2. Kolor worka brązowy, jednolity na całej powierzchni worka 

3. Kolor nadruku biały 

4. 
Rodzaj i wielkość 

nadruku 

- wykonany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do 

Umowy 

- tolerancja wielkości nadruków: +/- 5mm 

- nadruk czytelny i wyraźny, bez zniekształceń 

5. System produkcji 
składane na 4 (nie rolowane) po 100 lub 200 szt. w osobnych 

„rękawach” 

6. Materiał 

- folia LDPE 

- wyklucza się możliwość użycia do produkcji worków materiału 

obniżających wytrzymałość folii 
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7. Warunki techniczne 

- odporny na działanie promieni UV - 1 Rok 

- odporny na niskie temperatury  

- wytrzymałość minimum 30 kg 

8. 
Oddziaływanie na 

środowisko 

- tworzywa sztuczne i barwniki nie zawierają kadmu, ołowiu  

i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska  

- obojętny dla wód gruntowych 

 

f) worki na odpady: papier 

Lp. Parametry wymagane 

1. 
Pojemność czynna / 

wymiary 

- pojemność: 120 litrów 

- szerokość: 700 mm 

- długość: 1100 mm 

- grubość: od 0,03 mm do  0,04 mm  

tolerancja wymiarów: 

- szerokość: +/-50 mm 

- długość: +/-100 mm 

2. Kolor worka niebieski, jednolity na całej powierzchni worka 

3. Kolor nadruku czarny 

4. 
Rodzaj i wielkość 

nadruku 

- wykonany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do 

Umowy 

- tolerancja wielkości nadruków: +/- 5mm 

- nadruk czytelny i wyraźny, bez zniekształceń 

5. System produkcji 
składane na 4 (nie rolowane) po 100 lub 200 szt. w osobnych 

„rękawach” 

6. Materiał 

- folia LDPE 

- wyklucza się możliwość użycia do produkcji worków materiału 

obniżających wytrzymałość folii 

7. Warunki techniczne 

- odporny na działanie promieni UV - 1 Rok 

- odporny na niskie temperatury  

- wytrzymałość minimum 15 kg 

8. 
Oddziaływanie na 

środowisko 

- tworzywa sztuczne i barwniki nie zawierają kadmu, ołowiu  

i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska  

- obojętny dla wód gruntowych 
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g) worki na odpady: zmieszane 

Lp. Parametry wymagane 

1. 
Pojemność czynna / 

wymiary 

- pojemność: 120 litrów 

- szerokość: 700 mm 

- długość: 1100 mm 

- grubość: od 0,04 mm do 0,05 mm  

tolerancja wymiarów: 

- szerokość: +/-50 mm 

- długość: +/-100 mm 

2. Kolor worka ciemno zielony, jednolity na całej powierzchni worka 

3. Kolor nadruku czarny 

4. 
Rodzaj i wielkość 

nadruku 

- wykonany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do 

Umowy 

- tolerancja wielkości nadruków: +/- 5mm 

- nadruk czytelny i wyraźny, bez zniekształceń 

5. System produkcji 
składane na 4 (nie rolwane) po 100 lub 200 szt. w osobnych 

„rękawach” 

6. Materiał 

- folia LDPE 

- wyklucza się możliwość użycia do produkcji worków materiału 

obniżających wytrzymałość folii 

7. Warunki techniczne 

- odporny na działanie promieni UV - 1 Rok 

- odporny na niskie temperatury  

- wytrzymałość minimum 15 kg 

8. 
Oddziaływanie na 

środowisko 

- tworzywa sztuczne i barwniki nie zawierają kadmu, ołowiu  

i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska  

- obojętny dla wód gruntowych 

 

h) worki na odpady: zmieszane komercyjne 

Lp. Parametry wymagane 

1. 
Pojemność czynna / 

wymiary 

- pojemność: 120 litrów 

- szerokość: 700 mm 

- długość: 1100 mm 

- grubość: od 0,04 mm do 0,05 mm  

tolerancja wymiarów: 
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- szerokość: +/-50 mm 

- długość: +/-100 mm 

2. Kolor worka ciemno zielony, jednolity na całej powierzchni worka 

3. Kolor nadruku czarny 

4. 
Rodzaj i wielkość 

nadruku 

- wykonany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do 

Umowy 

- tolerancja wielkości nadruków: +/- 5mm 

- nadruk czytelny i wyraźny, bez zniekształceń 

5. System produkcji 
składane na 4 (nie rolowane) po 100 lub 200 szt. w osobnych 

„rękawach” 

6. Materiał 

- folia LDPE 

- wyklucza się możliwość użycia do produkcji worków materiału 

obniżających wytrzymałość folii 

7. Warunki techniczne 

- odporny na działanie promieni UV - 1 Rok 

- odporny na niskie temperatury  

- wytrzymałość minimum 15 kg 

8. 
Oddziaływanie na 

środowisko 

- tworzywa sztuczne i barwniki nie zawierają kadmu, ołowiu  

i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska  

- obojętny dla wód gruntowych 

 

i) worki na odpady: popiół 

Lp. Parametry wymagane 

1. 
Pojemność czynna / 

wymiary 

- pojemność: 80 litrów 

- szerokość: 600 mm 

- długość: 900 mm 

- grubość: min. 0,07 mm  

tolerancja wymiarów: 

- szerokość: +/-25 mm 

- długość: +/-50 mm 

2. Kolor worka szary, jednolity na całej powierzchni worka 

3. Kolor nadruku biały 

4. 
Rodzaj i wielkość 

nadruku 

- wykonany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do 

Umowy 

- tolerancja wielkości nadruków: +/- 5mm 
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- nadruk czytelny i wyraźny, bez zniekształceń 

5. System produkcji 
składane na 4 (nie rolowane) po 100 lub 200 szt. w osobnych 

„rękawach” 

6. Materiał 

- folia LDPE 

- wyklucza się możliwość użycia do produkcji worków materiału 

obniżających wytrzymałość folii 

7. Warunki techniczne 

- odporny na działanie promieni UV - 1 Rok 

- odporny na niskie temperatury  

- wytrzymałość minimum 40 kg 

8. 
Oddziaływanie na 

środowisko 

- tworzywa sztuczne i barwniki nie zawierają kadmu, ołowiu  

i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska  

- obojętny dla wód gruntowych 

 

j) worki na odpady: inne 

Lp. Parametry wymagane 

1. 
Pojemność czynna / 

wymiary 

- pojemność: 60 litrów 

- szerokość: 600 mm 

- długość: 800 mm 

- grubość: od 0,02 mm do  0,03 mm  

tolerancja wymiarów: 

- szerokość: +/-25 mm 

- długość: +/-50 mm 

2. Kolor worka czarny, jednolity na całej powierzchni worka 

3. Kolor nadruku bez nadruku 

4. 
Rodzaj i wielkość 

nadruku 
nie dotyczy 

5. System produkcji 
składane na 4 (nie rolowane) po 100 lub 200 szt. w osobnych 

„rękawach” 

6. Materiał 

- folia LDPE 

- wyklucza się możliwość użycia do produkcji worków materiału 

obniżających wytrzymałość folii 

7. Warunki techniczne 

- odporny na działanie promieni UV - 1 Rok 

- odporny na niskie temperatury  

- wytrzymałość minimum 10 kg 
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8. 
Oddziaływanie na 

środowisko 

- tworzywa sztuczne i barwniki nie zawierają kadmu, ołowiu  

i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska  

- obojętny dla wód gruntowych 

 

k) worki na odpady: metale i tworzywa sztuczne komercyjne 

Lp. Parametry wymagane 

1. 
Pojemność czynna / 

wymiary 

- pojemność: 60 litrów 

- szerokość: 600 mm 

- długość: 800 mm 

- grubość: od 0,03 mm do 0,04 mm  

tolerancja wymiarów: 

- szerokość: +/-25 mm 

- długość: +/-50 mm 

2. Kolor worka żółty, jednolity na całej powierzchni worka 

3. Kolor nadruku czarny 

4. 
Rodzaj i wielkość 

nadruku 

- wykonany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do 

Umowy 

- tolerancja wielkości nadruków: +/- 5mm 

- nadruk czytelny i wyraźny, bez zniekształceń 

5. System produkcji 
składane na 4 (nie rolowane) po 100 lub 200 szt. w osobnych 

„rękawach” 

6. Materiał 

- folia LDPE 

- wyklucza się możliwość użycia do produkcji worków materiału 

obniżających wytrzymałość folii 

7. Warunki techniczne 

- odporny na działanie promieni UV - 1 Rok 

- odporny na niskie temperatury  

- wytrzymałość minimum 10 kg 

8. 
Oddziaływanie na 

środowisko 

- tworzywa sztuczne i barwniki nie zawierają kadmu, ołowiu  

i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska  

- obojętny dla wód gruntowych 

 

l) worki na odpady: szkło komercyjne 

Lp. Parametry wymagane 
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1. 
Pojemność czynna / 

wymiary 

- pojemność: 60 litrów 

- szerokość: 600 mm 

- długość: 800 mm 

- grubość: od 0,045 mm do 0,05 mm  

tolerancja wymiarów: 

- szerokość: +/-25 mm 

- długość: +/-50 mm 

2. Kolor worka zielony, jednolity na całej powierzchni worka 

3. Kolor nadruku czarny 

4. 
Rodzaj i wielkość 

nadruku 

- wykonany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do 

Umowy 

- tolerancja wielkości nadruków: +/- 5mm 

- nadruk czytelny i wyraźny, bez zniekształceń 

5. System produkcji 
składane na 4 (nie rolowane) po 100 lub 200 szt. w osobnych 

„rękawach” 

6. Materiał 

- folia LDPE 

- wyklucza się możliwość użycia do produkcji worków materiału 

obniżających wytrzymałość folii 

7. Warunki techniczne 

- odporny na działanie promieni UV - 1 Rok 

- odporny na niskie temperatury  

- wytrzymałość minimum 10 kg 

8. 
Oddziaływanie na 

środowisko 

- tworzywa sztuczne i barwniki nie zawierają kadmu, ołowiu  

i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska  

- obojętny dla wód gruntowych 

 

 

m) worki na odpady: papier komercyjne 

Lp. Parametry wymagane 

1. 
Pojemność czynna / 

wymiary* 

- pojemność: 60 litrów 

- szerokość: 600 mm 

- długość: 800 mm 

- grubość od 0,03 mm do 0,04 mm  

tolerancja wymiarów: 

- szerokość: +/-25 mm 
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- długość: +/-50 mm 

2. Kolor worka niebieski, jednolity na całej powierzchni worka 

3. Kolor nadruku czarny 

4. 
Rodzaj i wielkość 

nadruku 

- wykonany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do 

Umowy 

- tolerancja wielkości nadruków: +/- 5mm 

- nadruk czytelny i wyraźny, bez zniekształceń 

5. System produkcji 
składane na 4 (nie rolowane) po 100 lub 200 szt. w osobnych 

„rękawach” 

6. Materiał 

- folia LDPE 

- wyklucza się możliwość użycia do produkcji worków materiału 

obniżających wytrzymałość folii 

7. Warunki techniczne 

- odporny na działanie promieni UV - 1 Rok 

- odporny na niskie temperatury  

- wytrzymałość minimum 10 kg 

8. 
Oddziaływanie na 

środowisko 

- tworzywa sztuczne i barwniki nie zawierają kadmu, ołowiu  

i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska  

- obojętny dla wód gruntowych 
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Załącznik nr 4 do Umowy  
 

Włocławek, dnia ………..2022 r.  

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 

 

_____________________________ potwierdza, że w związku z wdrożonym w Przedsiębiorstwie 

Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku ul. Komunalna 4, Zintegrowanym 

Systemem Zarządzania Jakością i Środowiskiem oraz BHP, zgodnie z wymogami norm PN-EN ISO 

9001, PN-EN ISO 14001 oraz PN-EN ISO 45001:  

- zapoznał się z udostępnionymi instrukcjami i procedurami,  

- zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania poleceń personelu przedsiębiorstwa oraz do 

bezwzględnego stosowania obowiązujących procedur bezpieczeństwa.  

 

 

 

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

 

 


