
załącznik nr 4  

Istotne postanowienia umowy 

 
 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: "Odbiór 

ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Dobczycach”, zwane dalej 

„przedmiotem umowy”. 

2. Przedmiot umowy obejmuje załadunek, transport, odzysk i/lub unieszkodliwianie 

ustabilizowanych odpadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Dobczycach ul. 

Jagiellońska 45a zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i ofertą 

złożoną przez Wykonawcę. 

3. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu, zapoznał się ze 

wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, 

bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

4. Integralnymi częściami umowy są: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowiąca załącznik nr 1 do umowy, 

2) oferta Wykonawcy z dnia………stanowiąca załącznik nr 2 do umowy. 

 

§ 2 

1. Koszt załadunku, transportu  odzysk i/lub unieszkodliwianie 1 tony osadów ściekowych   

wynosi ……. zł brutto (słownie: …………… 00/100). 

2. Koszt załadunku transportu  odzysk i/lub unieszkodliwianie 1 tony skratki wynosi 

………….. zł                    brutto                    ( słownie: ……………….. 00/100). 

3. Koszt załadunku transportu  odzysk i/lub unieszkodliwianie 1 tony piaskowników  wynosi 

………. zł brutto (słownie: …………………… 00/100). 

4. Ceny jednostkowe określone w ust. 1- 3 obejmują wszystkie zobowiązania Zamawiającego 

w stosunku do Wykonawcy wynikające z umowy, w tym opłatę za korzystanie ze 

środowiska oraz inne koszty bezpośrednie  i pośrednie związane z prawidłową realizacją 

umowy.    

 

§ 3 

1. Strony ustalają termin realizacji umowy  do dnia 31.12.2020 r. 

2. W przypadku wyczerpania kwoty o której mowa w § 6 ust. 3 termin realizacji umowy, o 

którym mowa w ust. 1  ulegnie skróceniu. 

 

§ 4 

Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji odbieranych odpadów zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§ 5 

1.Wykonawca oświadcza, że posiada  aktualne  zezwolenia  na prowadzenie działalności w 

zakresie niezbędnym do realizacji umowy, odpowiednie wyposażenie techniczne do 

prowadzenia prac objętych  przedmiotem umowy oraz posiada przeszkolonych w tym 

zakresie pracowników. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi   

przepisami prawa w szczególności z ustawą  z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. 

U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska  (t.j. Dz.U z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm. ) oraz aktami wykonawczymi do 

tych ustaw . 



3.  Każdorazowy odbiór odpadów będzie ustalany telefonicznie, faxem lub pocztą 

elektroniczną z minimum dwudniowym wyprzedzeniem na numer telefonu lub adres e-

mail wskazane w § 7 umowy. 

 

§ 6 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy  wypłacone będzie w 

oparciu o fakturę VAT wystawioną za wykonanie zlecenia. 

2. Kwota do zapłaty na fakturze, będąca iloczynem ciężaru odpadów  i ceny  jednostkowej 

brutto, określonej w § 2  umowy będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane 

w fakturze  do ……….. dni licząc od dnia złożenia faktury na Dzienniku Podawczym 

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce. 

3. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy  nie przekroczy 

kwoty netto  …………………. zł (słownie: ……………… złotych 00/100), brutto 

…………zł (słownie: ……………… złotych 00/100), podatek ..…% 

4.  Wykonawcy nie przysługuje  roszczenie finansowe z tytułu  niewyczerpania kwoty o 

której mowa w ust.3 w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy. 

 

§ 7 

Bezpośredni nadzór nad realizacją umowy sprawuje: 

1) Ze strony Zamawiającego Pan …………..tel… e-mail…. 

2) Ze strony Wykonawcy Pan ……………….tel… e-mail….. 

 

§ 8 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy 

określonej w § 6 ust. 3  umowy, z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości odebranej 

partii odpadu za każdy dzień opóźnienia odbioru w stosunku do terminu określonego 

zgodnie z  § 5 ust. 3  umowy. 

3. Nieprzestrzeganie wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób, o których mowa w § 9 

ust. 1 umowy jak również brak przedstawienia dowodów, o których mowa w § 9 ust. 2- 4 

umowy upoważnia Zamawiającego do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w 

wysokości 2000 zł (dwa tysiące) za każdy uprawdopodobniony przypadek braku 

zatrudnienia danej osoby na umowę o pracę. 

3. Strony zachowują prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wartość kar 

umownych do wysokości poniesionej szkody. 

4. W przypadku naliczenia kar o których mowa w ust 2 – 3 naliczone kwoty kar zostaną 

potrącone przez Zamawiającego z  należnością z faktury wystawionej  przez Wykonawcę. 

 

§ 9 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie 

umowy o pracę, osób wykonujących przewóz, załadunek i rozładunek osadów odbieranych 

z oczyszczalni ścieków w Dobczycach. 

2. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania  

wymienionych wyżej wymogów i dokonywania ich oceny; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania  

wymienionych wyżej  wymogów; 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 



3. Przed przystąpieniem do realizacji robót, odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca 

złożą Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności opisane w ust. 1. Oświadczenie powinno zawierać w 

szczególności; dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte oświadczeniem czynności wykonują osoby zatrudnione 

na podstawie umowy o pracę wraz z informacjami, o których mowa w ust. 143 e ustawy 

Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie winno być podpisane przez pracownika, 

którego dotyczy. Oświadczenie, o których mowa powyżej winny być składane w toku 

realizacji umowy przed dopuszczeniem konkretnego pracownika do wykonywania pracy. 

4. W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w 

celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w 

trakcie realizacji zamówienia: 

1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy wyżej wymienine 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 prawa 

dotyczącymi ochrony danych osobowych i powinna zawierać informację, o których 

mowa w ust. 143 e ustawy Prawo zamówień publicznych; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowanego w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony 

danych osobowych i zawierającego informację, o których mowa w ust. 143 e ustawy 

Prawo zamówień publicznych, 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 

tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

6. W przypadku ujawnienia w toku kontroli większej ilości wykonujących czynności 

wskazane w ust 1 aniżeli ilość wskazana w oświadczeniu składanym na podstawie ust 3, 

wszystkie niezgłoszone osoby zostaną potraktowane jako niezgłoszeni podwykonawcy. 

 

§ 23 

1.* Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy osobiście bez udziału podwykonawców. 

1.* Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z udziałem podwykonawców:  

1) ……………………………………………………………………… ………………. 

w następującym zakresie ……………………………………………………….......... 

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

w następującym zakresie…………………………………………………………… 

2.Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w 

ust. 1, w trakcie realizacji umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizacje usług. 

3. Zmiana podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy , zmiana zakresu 

podwykonawstwa musi być pisemnie uzasadniona przez Wykonawcę i wymaga pisemnej 

zgody Zamawiającego. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym 

podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 



4. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z 

podwykonawcą.  

5.Zlecenie realizacji części przedmiotu umowy podwykonawcy nie zmieni zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie całości 

umowy. 

6. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 

podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak 

jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy.  

7. Podwykonawcy będą  posiadali wymagane przepisami prawa zezwolenia, wpisy z zakresu 

wykonywanych przez nich usług. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy jeżeli ten realizuje usługi w sposób wadliwy, niegodny 

z założeniami umowy i przepisami obowiązującego prawa. 

9.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na zasobach którego 

Wykonawca polegał wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z póź.zm.) w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

10. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego 

realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym 

mowa w art. 25a ust. 1 ustawy powołanej w ust. 9  lub oświadczenia lub dokumenty 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli 

Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcą innym lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.   

 

§ 24 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

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

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić 

istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takiej 

sytuacji Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić również od umowy w następujących przypadkach; 

  1)  Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni, 

2) Wykonawca realizuje  przedmiot umowy w sposób niezgodny z  wskazaniami 

Zamawiającego lub umową, 

3)  Wykonawca staje się niewypłacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego 

administratora lub układa się ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiębiorstwo z 

likwidatorem, kuratorem lub zarządcą w celu zabezpieczenia należności kredytodawców, lub 

jeżeli prowadzone jest jakiekolwiek działanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, 



które ma podobny skutek do któregokolwiek z wyżej wymienionych czynów lub 

wydarzeń. 

3. Odstąpienie od umowy w formie pisemnego oświadczenia  może nastąpić w terminie 30 

dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o okolicznościach, o których mowa w ust. 

2 . 

4. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę, jeśli zachodzi co najmniej jedna 

z okoliczności określonych w art. 145a ustawy – Prawo zamówień publicznych. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. 

5. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej i są dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

§ 25** 

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą przetwarzane, w celu 

realizacji niniejszej umowy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego 

dalej RODO. 

2.  Wykonawca potwierdza, że uzyskał od Zamawiającego zakres informacji, o których mowa 

w art. 13 RODO. 

3. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobczyce z siedzibą w Dobczycach, 

Rynek 26. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@dobczyce.pl, telefon 

(12) 37 21 700. 

 

§ 26 

1. Każda zmiana umowy oraz składane przez strony oświadczenia wymagają  formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy, ustawy Prawo zamówień 

publicznych, , ustawy o odpadach , ustawy Prawo ochrony środowiska  oraz  aktów 

wykonawczych do tych ustaw, Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących przepisów. 

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez 

sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 27 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla 

Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy. 

 

 

 

Zamawiający     Wykonawca 

 

            

 
 

*Zapisy dotyczące podwykonawstwa 

**postanowienie dotyczy osób fizycznych i  osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą  

 


