
Postępowanie nr GWDA/ZP/8/21/AO 
 

Strona 1 z 18 
 

ZAŁĄCZNIK nr 5 do SWZ 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 
 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest: wykonywanie usługi ładowarkami jednonaczyniowymi  
o pojemności naczynia min. 3 m3. 

2. Zakres usługi obejmuje:  

2.1. dostarczenie ładowarek na teren Zamawiającego, zabezpieczenie paliwa do maszyn, 
obsługę maszyn, załadunek i przemieszczanie odwodnionych osadów ściekowych, innych 
odpadów, mas kompostowych i ziemnych,  układanie pryzm kompostowych, 
uporządkowanie terenu każdorazowo po zakończonych pracach oraz wykonywanie innych 
prac na terenach administrowanych - będących w zarządzie Zamawiającego. 

2.2. Zamawiający dopuszcza w ramach zamówienia, możliwość używania ładowarek do 
świadczenia usług na rzecz innych podmiotów, poza terenem administrowanym przez 
Zamawiającego. Koszty i organizację transportu ładowarki/ładowarek w miejsce 
świadczenia usługi, poza terenem administrowanym przez Zamawiającego poniesie 
Zamawiający, natomiast koszty pracownicze, np. delegacje poniesie Wykonawca. 

2.3. Usługa realizowana będzie sukcesywnie w terminach ustalonych przez Zamawiającego, na 
terenach administrowanych, będących w zarządzie Zamawiającego, głównie instalacji 
kompostowni odpadów oraz instalacji oczyszczania ścieków komunalnych. 

2.4. Na terenie obiektu obowiązuje ośmiogodzinny czas pracy (w godzinach 7 00 – 15 00), z tym 
że Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach wykonywanie pracy w sposób 
ciągły, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełną dyspozycyjność 
operatorów w godzinach od 5:00 do 21:00 od poniedziałku do piątku, a także w soboty, 
niedziele i święta po uprzedzeniu Wykonawcy przez Zamawiającego - 1 dzień wcześniej. 

2.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany godzin świadczenia usług w przypadku zmiany 
organizacji czasu pracy Zamawiającego, informując o tym Wykonawcę z jednomiesięcznym 
wyprzedzeniem.  

3. Wykonawca potwierdza, że otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje konieczne do 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot niniejszej umowy z zachowaniem należytej 
staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, w zgodzie  
z postanowieniami niniejszej umowy, zgodnie z wymaganiami SWZ, w tym powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

5. Przedmiot umowy zostanie uznany za wykonany w dniu podpisania - bez uwag i zastrzeżeń -
protokołu odbioru końcowego. 
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§ 2 

1. Usługi objęte zamówieniem wykonywane będą nie dłużej niż 24 miesiące od dnia zawarcia  
umowy lub do dnia do wyczerpania czasu pracy trzech ładowarek wynoszącego max. 11.520 
godzin, w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi pierwsze. 

2. Spodziewany przez Zamawiającego termin rozpoczęcia realizacji usługi to styczeń 2022 r. 
Powyższy termin jest tylko terminem przewidywanym i może ulec zmianie. 

3. O faktycznym terminie rozpoczęcia usługi Zamawiający powiadomi wykonawcę, co najmniej 5 dni 
wcześniej.  

4. Orientacyjny czas pracy trzech ładowarek wynosi maksymalnie 11.520 godzin. Wielkość podana 
przez Zamawiającego jest ilością maksymalną i stanowi wielkość szacunkową. Zamawiający 
zastrzega uzależnienie realizacji zamówienia w zależności od rzeczywistych potrzeb, z tym 
zastrzeżeniem, że minimalna ilość godzin pracy trzech ładowarek nie będzie niższa niż 8.500. 
Wykonawca nie będzie miał prawa dochodzenia roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu 
zmniejszenia ilości godzin do ilości minimalnej.  

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia Zamawiającemu trzech sprawnych technicznie 
ładowarek jednonaczyniowych o pojemności naczynia min. 3m³ każda (wyposażonego  
w lemiesz) wraz z ich operatorami do wykonywania prac opisanych w przedmiocie zamówienia, 
w tym obsługi załadunku do wysokości 4,1 m, z zastrzeżeniami, że: 

1.1. każda z trzech ładowarek musi być: 

- sprawna technicznie: aktualne badania techniczne (ocenę techniczną), wykonywane 1 x 
na 12 miesięcy, Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres realizacji umowy, 
przedkładając je na żądanie Zamawiającego; 

- wyposażona w sprawne CB-radio, umożliwiające łączność na terenie spółki GWDA sp.  
z  o.o. w Pile. 

1.2. trzecia ładowarka jest ładowarką, która wykorzystywana będzie przez Zamawiającego 
sukcesywnie w miarę jego potrzeb, może też ona pełnić funkcję ładowarki zastępczej  
w sytuacji, gdy Zamawiający będzie wymagał podstawienia do pracy dwóch sprawnych 
ładowarek. 

1.3. podstawione do realizacji ładowarki muszą spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa 
i higieny pracy w zakresie użytkowania ładowarek przez pracowników podczas pracy, 
zgodnie z wymaganiami w tym zakresie. 

1.4. Wykonawca zapewni podczas realizacji usługi sprawny sprzęt gaśniczy – wyposażenie  
z uwzględnieniem  występującego zagrożenia pożarowego;  

1.5. Zamawiający jest upoważniony do kontroli stanu technicznego ładowarek Wykonawcy 
przez osoby uprawnione. Z kontroli zostanie sporządzony protokół podpisany przez 
przedstawiciela Wykonawcy - Koordynatora oraz upoważnionego przedstawiciela 
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Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający zobowiąże 
Wykonawcę do niezwłocznego usunięcia usterek lub wymiany ładowarki na sprawną. W 
przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z powyższego w ustalonym terminie, 
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. 

1.6. przerwa w wykonywaniu usługi (dwoma lub trzema ładowarkami, w zależności od potrzeb 
Zamawiającego), z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie może trwać dłużej niż 8 
godz. W przypadku awarii dłuższej niż 8 godz. Wykonawca zobowiązany jest podstawić 
ładowarkę zastępczą, sprawną technicznie o takich samych parametrach technicznych, 
umożliwiających sprawne wykonywanie pracy na obiekcie Zamawiającego. Podstawiona 
ładowarka zastępcza powinna posiadać: 

a) aktualne badania techniczne (ocenę techniczną), wykonane przez rzeczoznawcę 
posiadającego stosowne uprawnienia, (Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć je 
przed rozpoczęciem prac). 

b) sprawne CB-radio, umożliwiające łączność na terenie spółki GWDA sp. z  o.o. w Pile. 

1.7. Po każdej przerwie w wykonywaniu usługi z powodu awarii ładowarki, Koordynator dokona 
oceny gotowości ładowarki do pracy w obecności Zamawiającego. W przypadku 
niezapewnienia ładowarki zastępczej przez Wykonawcę w wymaganym czasie, 
Zamawiający jest uprawniony do zapewnienia ładowarki we własnym zakresie na koszt 
Wykonawcy, który jest zobowiązany zwrócić koszty wynajęcia zastępczej ładowarki wraz  
z jej obsługą w terminie 7 dni, na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca skieruje do wykonania zadania - operatorów ładowarek posiadających wymagane 
stosowne uprawnienia państwowe do obsługi podstawionego sprzętu, z których przynajmniej 
dwóch posiada dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie pracy ładowarką 
jednonaczyniową, o pojemności naczynia min. 3m3 na terenie zakładu przetwarzania odpadów 
o podobnym charakterze jak zakład Zamawiającego (kompostowni). 

2.1. Z uwagi na zagrożenie czynnikiem biologicznym w miejscu wykonywania usługi Wykonawca 
zobowiązany jest do zapewnienia szczepień operatorów ładowarek w zakresie: duru 
brzusznego, tężca i żółtaczki typu A+B oraz utrzymywania ważności  tych szczepień przez 
cały okres realizacji umowy i przedkładania świadectw (potwierdzeń) szczepień na żądanie 
Zamawiającego.  

2.2. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie osoby, przy pomocy których będzie realizował 
umowę, będą posługiwały się językiem polskim w stopniu komunikatywnym w przeciwnym 
razie zapewni stałą asystę  tłumacza pozwalająca na prawidłową realizacje umowy.  

2.3. Kodeksowa przerwa w pracy (15 minut) dla operatorów ładowarek oraz czas czyszczenia, 
przeglądów i serwisu są odliczane od czasu pracy. Zamawiający zastrzega sobie 
weryfikowanie danych z protokołu „Karta pracy ładowarki” z nagraniami  monitoringu 
wizualnego, prowadzonego przez Zamawiającego na swoim terenie. 

2.4. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów dotyczących 
BHP (w tym używania kamizelek odblaskowych) oraz stosowania się do przepisów 
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przeciwpożarowych (w tym nieużywania otwartego ognia i palenia tytoniu), transportu  
i składowania palnych płodów rolnych, określonych w rozporządzeniu ministra spraw 
wewnętrznych i administracji  z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010r. nr 
109 poz.719.  

2.5. Zamawiający zastrzega, iż prowadzi na swoim terenie monitoring wizualny, a Wykonawca 
zobowiązuje się uprzedzić o tym osoby skierowane przez niego do realizacji zadania 
u Zamawiającego. 

2.6. Zamawiający zobowiązuje się przeprowadzić przed rozpoczęciem realizacji zadania na 
własny koszt szkolenia w zakresie znaczących aspektów środowiskowych 
zidentyfikowanych przez GWDA sp. z o.o. w  wyniku prowadzonej działalności oraz BHP  
i p.poż dla pracowników Wykonawcy. 

2.7. Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń socjalnych dla pracowników Wykonawcy. 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dla operatorów odpowiednie warunki socjalne 
oraz warunki zgodnie z zasadami BHP we własnym zakresie, w tym środki ochrony 
osobistej, płyny do dezynfekcji oraz inne zabezpieczenia zgodnie z ogólnie przyjętymi 
zaleceniami. 

§ 4 

1. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów dotyczących 
zabezpieczenia przeciwpożarowego, określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010r. nr 109 poz.719). 

2. O wszelkich zauważonych uszkodzeniach, zagrożeniach i brakach w mieniu Zamawiającego 
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego. 

3. Na terenie całego obiektu GWDA sp. z o.o. obowiązuje tzw. strefa ruchu. W związku z powyższym 
pojazd i kierowca muszą spełniać te same wymagania, jak na drogach  publicznych: pojazd musi 
być dopuszczony do ruchu, kierowca musi posiadać prawo jazdy i stosować się  do zasad ruchu 
drogowego oraz znaków i sygnałów drogowych ustawionych przez właściciela drogi. Początek 
strefy ruchu został oznaczony odpowiednim znakiem (D-52) jej koniec znakiem (D-53)Dozwolona 
maksymalna prędkość pojazdów na terenie obiektu wynosi do 30 km/h . 

4. Oceny prawidłowości wykonania przedmiotu Umowy dokonuje Zamawiający. 

5. Stwierdzone przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu Umowy zgłaszane 
będą Wykonawcy na bieżąco w formie pisemnej/drogą elektroniczną, a w nagłych wypadkach 
ustnie lub telefonicznie - pracownikowi Wykonawcy pełniącemu funkcję Koordynatora.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych mu nieprawidłowości w wykonaniu 
przedmiotu Umowy lub zmiany sposobu świadczenia Usług w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, uwzględniającym w szczególności rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości, czas, 
w którym mogą zostać usunięte oraz uzasadnione potrzeby Zamawiającego. 



Postępowanie nr GWDA/ZP/8/21/AO 
 

Strona 5 z 18 
 

7. W przypadku nierozpoczęcia lub przerwania świadczenia Usług Zamawiający wyznaczy 
Wykonawcy odpowiedni termin dodatkowy na rozpoczęcie lub wznowienie wykonywania Usług.  

8. Na czas realizacji zadania Zamawiający zapewnia miejsca parkingowe dla ładowarek, nie bierze 
jednak odpowiedzialności materialnej za pozostawiony sprzęt. W związku z powyższym 
Wykonawca zobowiązany będzie do: 

8.1. sprzątania wyznaczonego miejsca parkingowego, 

8.2. zabezpieczenia wyznaczonego miejsca parkingowego odpowiednimi środkami przed 
przedostaniem się do gruntu lub wód zabrudzeń (np. oleju silnikowego, 
przekładniowego, smarów, lakierów, detergentów oraz innych zabrudzeń), mogących 
spowodować szkodę w środowisku. Za naprawę szkód w środowisku powstałych  
w trakcie realizacji zadania z winy Wykonawcy odpowiada  Wykonawca. 

9. Dostawy i tankowanie paliwa do ładowarek powinno odbywać się w sposób bezpieczny  
i zgodny z zasadami BHP i p.poż. z zastosowaniem zabezpieczeń uniemożliwiających 
przenikanie paliwa do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych oraz ograniczeniem emisji 
par z tych paliw do powietrza atmosferycznego.   

10. Naprawy ładowarek, w tym prace pożarowo niebezpieczne mogą być wykonywane wyłącznie 
zgodnie z zasadami oraz  przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony środowiska i gospodarowania 
wytworzonymi w trakcie realizacji zadania odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. 
odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 779). Oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu 
do stosowania wymagań dot. zasad ochrony środowiska stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy. 

12. Zamawiający w związku ze swoją działalnością zidentyfikował znaczące aspekty środowiskowe, 
których wykaz dostępny jest na stronie https://gwda.pl w zakładce „Znaczące aspekty 
środowiskowe”. Wpływ aspektów środowiskowych wyłonionych u Zamawiającego jest stale 
monitorowany oraz prowadzone są działania ograniczające szkodliwy wpływ na środowisko. 

13. Wykonawca we własnym zakresie odpowiada za terminowe składanie do odpowiednich 
organów: informacji, sprawozdań, opłat z zakresu korzystania ze środowiska. 

14. Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do ścisłego współdziałania w zakresie niezbędnym dla 
prawidłowej realizacji Umowy. 

§ 5 

1. Maksymalną wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, tj. za 
łączną ilość 11.520 roboczogodzin, Strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę 
netto_____________ PLN plus podatek VAT _________PLN, co łącznie stanowi kwotę brutto 
__________PLN (słownie złotych: __________________________). Wynagrodzenie ma 
charakter ryczałtowy. 

2. Cena 1 roboczogodziny za efektywny czas pracy ładowarki, zgodnie ze złożoną ofertą, wynosi 
…………………. netto. 
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3. Wykonawca będzie wystawiał fakturę dwa razy w miesiącu. Pierwszy okres rozliczeniowy 
każdego miesiąca obejmuje okres od 1-go do 15-go dnia, drugi okres rozliczeniowy w tym samym 
miesiącu, obejmuje okres od 16-go dnia do ostatniego dnia miesiąca. 

4. Podstawą wystawienia faktury jest zatwierdzona przez Zamawiającego „Karta pracy ładowarek”, 
sporządzona przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4a i 4b do umowy. 

5. Termin płatności wynosi do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury.  

6. Zapłata będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………………… 
7. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu 

oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją robót objętych umową, a także 
oddziaływania innych czynników mających wpływ lub mogących mieć wpływ na koszty. 
Niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania i doprecyzowania kosztów rozwiązań nie może 
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1. 

8. Strony ustalają, że wynagrodzenie umowne obejmuje wszelkie koszty poniesione przez 
Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy i uwzględnia wszystkie obowiązujące  
w Polsce podatki, opłaty, ubezpieczenia, koszty transportu oraz inne opłaty związane z realizacją 
przedmiotu umowy i nie podlega waloryzacji.  

9. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze, która będzie 
wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 poz. 1896 ze zm.) prowadzony jest rachunek 
VAT i widnieje  na wykazie prowadzonym przez Szefa KAS.  

10. Wykonawca może przesłać Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za 
pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) na podstawie ustawy z dnia 9 
listopada  2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666). 

11. W przypadku zwłoki w zapłacie należności, Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie 
w transakcjach handlowych za każdy dzień zwłoki. 

12. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku od towaru i usług 
VAT(*jeżeli dotyczy) o numerach:  

1) NIP  Wykonawcy: ……….. 

2) NIP Zamawiającego: 764-23-52-589. 

 

§ 6 

1. Wykonawca wyznacza pracownika   ………………………………………………….., Tel. ……………………………., 
który będzie pełnił rolę stałego Koordynatora. Koordynator będzie obowiązany do bieżącej 
kontroli pracy pracowników Wykonawcy i jego ładowarek w miejscu wykonywania usługi oraz do 
codziennej współpracy z Zamawiającym. Do zadań Koordynatora będzie należało między innymi: 
nadzór nad operatorami ładowarek, reagowanie na stwierdzone przez Zamawiającego 
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niedociągnięcia i nieprawidłowości w czasie wykonywania pracy oraz egzekwowanie od 
operatorów usunięcia stwierdzonych niedociągnięć i nieprawidłowości.  

2. Uprawnionym przedstawicielem Zamawiającego do wydawania na bieżąco dyspozycji 
dotyczących zakresu i czasu pracy ładowarek jest …………., tel. ……………, email …………………………... 

3. Zmiana osób określonych w ust. 1 i 2 przez Strony wymaga wzajemnego pisemnego 
zawiadomienia za potwierdzeniem odbioru, nie wymaga aneksu do umowy.  

 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności związane z obsługą ładowarek  
będą w okresie realizacji Umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020r. poz. 1320 ze zm.). 

2. Usługi będą świadczone przez osoby wymienione w załączniku nr 2 do Umowy pn. „Wykaz 
Pracowników świadczących usługi”. Wykaz ten zawiera imiona i nazwiska pracowników, zakres 
wykonywanych czynności, informacje o podstawie dysponowania danymi pracownikami oraz 
oświadczenie Wykonawcy, że osoby wykonujące czynności, o których mowa w ust. 1 są 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. 

3. W przypadku wystąpienia zmian dot. zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane przez 
Zamawiającego do wykonania na podstawie umowy o pracę, Wykonawca ma  obowiązek w 
terminie 3 dni od ich zaistnienia, zgłosić na piśmie każdą zamianę Zamawiającemu. Wykonawca 
zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu nowego wykazu osób wskazanych w ust. 1, 
zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 
czynności, które będą oni wykonywać. 

4. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie dłuższym niż 5 
dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu dowody poświadczające 
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w ust. 1.   

5. W przypadku, gdy przedstawienie dowodów będzie się wiązać z przetworzeniem danych 
osobowych tych pracowników, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od nich zgody na 
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.  

6. Zamawiający będzie miał prawo do sprawdzenia tożsamości pracownika, wykonującego 
czynności wskazane w ust. 1 i sprawdzenia zgodności z przedstawionym Zamawiającemu 
wykazem osób. 

7. Weryfikacja zatrudnienia osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 odbywać się 
będzie zgodnie z zasadami określonymi w pkt IV pkt 6.6 i 6.7. Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

8. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dowodów, o których mowa w ust. 4 będzie traktowane jako 
niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących pracę na podstawie umowy 
o pracę.  

9. Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy 
Pracownicy świadczący Usługi zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i przepisów 
przeciwpożarowych. 
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10. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący Usługi będą posiadać odpowiednie 
kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonania zamówienia. 

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników świadczących 
Usługi oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy. 

12. Pracownicy świadczący Usługi zobowiązani są do stosowania się do obowiązujących 
u Zamawiającego przepisów wewnętrznych, w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.  

 

§ 8 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania zmiany operatora ładowarki w przypadku 
nienależytego świadczenia przez niego usług lub niestosowania się do zasad obowiązujących na 
terenie administrowanym przez Zamawiającego.  

2. Zmiana operatora ładowarki będzie możliwa również na wniosek Wykonawcy uzasadniony 
obiektywnymi okolicznościami.  

3. W przypadku zmiany Pracownika świadczącego Usługi, Wykonawca zobowiązany będzie do 
potwierdzenia, iż osoba ta spełnia wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia 
oraz postanowieniach Umowy. 

4. Zmiana Pracownika świadczącego Usługi dokonywana jest poprzez pisemne powiadomienie 
Zamawiającego przez Wykonawcę o zmianie Pracownika świadczącego Usługi, co najmniej na 3 
dni robocze przed zamiarem dokonania zmiany, po uprzednim przedstawieniu  
i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej wymagania 
określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz postanowieniach Umowy.  

5. Zmiana Pracownika świadczącego Usługi dokonana zgodnie z ust. 3 skutkuje zmianą Załącznika 
nr 2 do Umowy pn. „Wykaz Pracowników świadczących Usługi” i nie wymaga zawierania przez 
Strony aneksu do Umowy. 

§ 9 

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujący zakres prac: ………………………. na 
poniższych zasadach:/Jeżeli w trakcie umowy zajdzie potrzeba wykonania przedmiotu umowy 
przy udziale Podwykonawców: 

1.1. Wykonawca ma prawo podpisać umowę z podwykonawcami na realizację części 
zamówienia. 

1.2. Wynagrodzenie Podwykonawcy nie może przewyższać wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy.  

1.3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi wykonane 
przez Podwykonawcę.  

1.4. Do Podwykonawców stosuje się odpowiednio uregulowania niniejszej umowy dotyczące 
zarówno praw jak i obowiązków Wykonawcy. 

1.5. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykonanie w terminie wszelkich 
rozliczeń finansowych z Podwykonawcami.  

1.6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  
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i obowiązki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  
i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. 

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed datą rozpoczęcia realizacji usługi, dane kontaktowe 
oraz przedstawicieli Podwykonawców zaangażowanych w realizację zamówienia, jeżeli są już 
znani. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 
o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać 
informacje na temat nowych Podwykonawców Wykonawcy, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

 

§ 10 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub mieniu 
powstałe w wyniku niewykonania bądź nienależytego wykonywania zobowiązań wynikających  
z Umowy. Wykonawca ponosi też odpowiedzialność za inne działania lub zaniechania 
Pracowników świadczących Usługi i osób trzecich, którymi będzie posługiwał się w celu 
wykonania Umowy. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków 
dotyczące Pracowników świadczących Usługi i osób trzecich, wynikające bezpośrednio 
z wykonywanych Usług, spowodowane z winy Wykonawcy. 

3. W przypadku kradzieży, pożaru lub innych zdarzeń losowych, których uczestnikami byli 
Pracownicy świadczący Usługi, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia 
Zamawiającego o powstałym zdarzeniu oraz uczestnictwa w komisji badającej okoliczności 
zdarzenia. 

4. Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego do współdziałania z Zamawiającym 
/ reprezentowania Zamawiającego przed właściwymi organami administracyjnymi w sprawach 
pozostających w związku ze skutkami świadczonych przez Wykonawcę Usług.  

 

§ 11 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania Umowy: 

1.1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, z sumą 
ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) dla 
jednej i wszystkich szkód; 
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1.2. ubezpieczenie OC komunikacyjne na każdą z ładowarek w tym na ładowarkę zastępczą. 
Kopie polis OC komunikacyjnej Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć niezwłocznie na 
żądanie Zamawiającego. 

2. Jeżeli suma ubezpieczenia wyrażona jest w innej walucie niż złoty, zostanie przeliczona według 
średniego kursu NBP na dzień zawarcia Umowy. 

3. W sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania umowy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej oraz OC komunikacyjnego wygaśnie, Wykonawca zobowiązany będzie zawrzeć nową 
umowę ubezpieczenia w takim terminie, aby zapewnić ciągłość wykonywania przedmiotowej 
umowy. Kopie tych polis Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu w terminie 7 
dni od dnia ich zawarcia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowód zawarcia umowy 
ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1. oraz dowodem opłacenia składki. Dokumenty te 
stanowią Załącznik nr 3 do Umowy.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach treści 
zawartej umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia ich 
wejścia w życie. 

§ 12  

1. Zamawiający dokonuje częściowego – dwukrotnego w ciągu miesiąca odbioru Usługi poprzez 
potwierdzenie wykonania danego etapu zamówienia protokołem odbioru usługi – stanowiącym 
„Kartę pracy ładowarek” (Załącznik nr 4a i 4b do umowy). 

2. Zamawiający stwierdzając częściowe należyte wykonywanie przez Wykonawcę Usług, przekaże 
Wykonawcy podpisany protokół odbioru Usług, tj. „Kartę pracy ładowarek”, zawierający uwagi  
i zastrzeżenia co do jakości wykonanych usług.  

3. Zamawiający stwierdzając nienależyte wykonanie przez Wykonawcę Usług, odmówi podpisania 
protokołu odbioru Usług i poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, zawierającym uzasadnienie 
oraz informacje o podstawie i wysokości naliczonej z tego tytułu kary umownej, w przypadku 
wystąpienia okoliczności skutkujących obowiązkiem Wykonawcy zapłaty kary umownej. 

4. Po zrealizowaniu przedmiotu umowy, Zamawiający stwierdzając należyte wykonanie przez 
Wykonawcę Usługi, przekaże Wykonawcy podpisany protokół końcowego odbioru Usługi. 

 

§ 13 

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień 
niniejszej Umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
2.1. w przypadku odstąpienia od Umowy w całości przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia netto wskazanego  
w § 5 ust. 1 Umowy; 
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2.2. za zwłokę w rozpoczęciu realizacji zadania, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy -  
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień 
zwłoki; 

2.3. za zwłokę w usunięciu nieprawidłowości w okresie wykonywania przedmiotu Umowy,  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto 
wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od dnia następnego 
po dniu wyznaczonym na usunięcie nieprawidłowości; 

2.4. jeżeli usługę objętą przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż 
Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania umowy – karę umowną 
w wysokości 2.000,00 zł, za każdy taki przypadek; 

2.5. w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku wymogu zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wskazanych osób,  
o których mowa w § 7 ust. 1 umowy  w wysokości 200 zł, za każdy dzień trwania naruszenia 
(do czasu zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę spełnienia warunku) za każdą 
osobę poniżej liczby wymaganych Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy 
o pracę, wskazanej przez Wykonawcę. 

2.6. za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom  
z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 Ustawy Pzp, tj. 
wystąpienia sytuacji, w której wynagrodzenie Wykonawcy zostało zwaloryzowane podczas 
gdy wykonawca nie zwaloryzował wynagrodzenia podwykonawcy - w wysokości 1.000,00 
zł za każdy taki przypadek.  

2.7. za nieprzestrzeganie na obiekcie kompostowni przepisów dotyczących BHP (w tym 
nieużywanie kamizelek odblaskowych) oraz niestosowanie się do przepisów 
przeciwpożarowych (w tym używania otwartego ognia i palenia tytoniu, brak sprzętu 
gaśniczego), transportu i składowania palnych płodów rolnych, określonych  
w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji  z dnia 7 czerwca 2010 r.  
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(DZ.U. z 2010r. nr 109 poz. 719 ze zm.) w wysokości 500,00 zł za każde zdarzenie 
udokumentowane przez upoważnionych pracowników Zamawiającego. 

3. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne ze swoich zobowiązań wobec Wykonawcy, 
na co przez podpisanie Umowy wyraża zgodę Wykonawca. 

4. O wysokości naliczonej kary, terminie i sposobie jej zapłaty Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę notą obciążeniową.  

5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 25% łącznego wynagrodzenia netto,  
o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.  

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych, w przypadku, gdy wysokość kary nie pokrywa w pełni poniesionej szkody. 

 

 



Postępowanie nr GWDA/ZP/8/21/AO 
 

Strona 12 z 18 
 

§ 14 

1. Poza przypadkami określonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Stronom 
przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 

2.1. w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonywaniu Usług 
i bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego przez Zamawiającego 
zgodnie z § 4 ust. 6 Umowy; 

2.2. w przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do świadczenia Usług lub przerwania ich 
Wykonywania na okres dłuższy niż 5 dni roboczych i bezskutecznym upływie terminu 
dodatkowego wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie z § 4 ust. 7 Umowy; 

2.3. w przypadku trzykrotnego stwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego 
nieprzestrzegania przez „Pracowników świadczących usługi” przepisów BHP i przepisów 
przeciwpożarowych; 

2.4. gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy; 

2.5. gdy w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 
Wykonawcy lub jego znacznej części. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku zwłoki Zamawiającego 
w zapłacie wynagrodzeń za co najmniej dwa cykle rozliczeniowe. 

4. Prawo do odstąpienia od umowy wykonuje się przekazując drugiej Stronie w formie pisemnej, pod 
rygorem nieważności, oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z uzasadnieniem. Umowa 
wygaśnie ze skutkiem natychmiastowym w terminie skutecznego doręczenia Stronie oświadczenia 
o odstąpieniu od umowy. 

5. Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od Umowy przez jedną ze Stron, na podstawie 
któregokolwiek z postanowień Umowy, wywiera skutek w postaci rozwiązania Umowy  
na przyszłość, w dniu wskazanym przez Stronę odstępującą od Umowy, jednakże nie wcześniej niż 
w dniu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez drugą Stronę, nie naruszając 
stosunku prawnego łączącego Strony na podstawie Umowy w zakresie już wykonanego 
przedmiotu Umowy (odstąpienie od części Umowy). 

 

§ 15 

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w przypadku, gdy konieczność 
wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, tj. spowodowanych: 
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2.1. zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających  
z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów 
- w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy 
do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego; 

2.2. siłą wyższą - rozumianą, jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, 
niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy 
zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego 
zobowiązania w całości lub części.  W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy 
zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia 
w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły 
wyższej. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy, każdorazowo w przypadku 
wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

3.1. zmianie terminu realizacji zamówienia, 

3.2. zmianie stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; 

3.3. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę,  

3.4. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

3.5. zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572); 

- na zasadach i w sposób określony w ust. 4 - 14, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

4. Zmiana terminu realizacji zamówienia możliwa jest w przypadku wystąpienia:  

4.1. działania siły wyższej lub z powodu następstw działania siły wyższej tzn. niezależnego od 
Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, któremu nie można było zapobiec mimo 
dochowania należytej staranności. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się 
będzie w szczególności:  stan epidemii, pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, zamieszki, 
strajki, ataki terrorystyczne; 

4.2. wstrzymania bądź zaprzestania działalności na instalacji kompostowni; 

4.3. zmiany, po upływie składania ofert, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które 
miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym. 

4.4. Termin umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły 
na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy 
terminową realizację przedmiotu umowy. O ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu 
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zakończenia realizacji umowy będzie decydował Zamawiający, po złożeniu pisemnego 
wniosku przez Wykonawcę. 

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki 
o której mowa w: 

5.1. ust. 3 pkt. 3.2. - będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy realizowanej, 
zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających 
stawkę podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego wyłącznie do części 
przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i 
usług  - wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto 
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

5.2. ust. 3 pkt. 3.3. lub 3.4. będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, w odniesieniu, do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania 
Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio 
zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian  
w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

5.3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt. 3.3., wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem 
wysokości wynagrodzeń Pracowników świadczących Usługi do wysokości aktualnie 
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich 
obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota 
odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 
wynagrodzenia Pracowników świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 
związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

5.4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3.4., wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku  
z wypłatą wynagrodzenia Pracownikom świadczącym Usługi. Kwota odpowiadająca 
zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia 
Pracowników Świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 
przedmiotu Umowy. 

5.5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3.5, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku ze 
zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  
o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, jaki będzie obowiązany 
dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu 
Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób, za które 
odprowadzona są kwoty do pracowniczych planów kapitałowych, odpowiadającej 
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zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 
Umowy. 

6. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.  

7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa powyżej,  każda ze Stron może wystąpić do drugiej 
Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz 
z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła 
bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 3.3., 3.4., lub 3.5. jeżeli z wnioskiem występuje 
Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, 
w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 

8.1. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników 
świadczących Usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 
odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3.3., lub  

8.2. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników 
świadczących Usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez 
Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 
odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3.4., lub 

8.3. pisemne zestawienie wynagrodzeń osób, za które uiszczane są wpłaty na pracownicze 
plany kapitałowe wraz z określeniem zakresu (części etatu /liczby godzin), w jakim 
wykonują one prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części 
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – wraz z wysokością wpłaty podstawowej 
(i ewentualnie wpłaty dodatkowej) dokonywanej przez Wykonawcę na pracownicze plany 
kapitałowe – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3.5. 

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3.3, 3.4., 3.5., jeżeli z wnioskiem występuje 
Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia  
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie 
wynikać, w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego 
zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa odpowiedni w ust. 8. 

10. W terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 9, Strona, która 
otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek 
oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo 
informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 
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11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień odnośnie 
wyliczonych kosztów oraz weryfikacji wyliczeń dokonanych przez Wykonawcę – we własnym 
zakresie.  

12. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym 
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 
7. W takim przypadku przepisy ust. 8-11 stosuje się odpowiednio. 

13. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zatwierdzenia 
wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§ 16 

1. Niezależnie od powyższych postanowień wynagrodzenie należne Wykonawcy może być także 
korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen materiałów lub kosztów związanych  
z realizacją zamówienia na zasadach określonych w poniższych ustępach. 

2. Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji najwcześniej od 01.01.2023r.  
3. Waloryzacja odbywać się będzie w oparciu o hurtową cenę netto oleju napędowego Ekodiesel  

(w temperaturze referencyjnej 15°C), publikowaną przez  producenta oleju napędowego na 
stronie  https://www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw. 

4. Strony mogą żądać zmiany wynagrodzenia dwa razy w terminie obowiązywania umowy tj.: 
4.1. I zmiana możliwa jest od dnia  01.01.2023r., w przypadku gdy  cena oleju napędowego,  

o której mowa w ust. 3 zmieni się przynajmniej o 10%, w stosunku do ceny oleju 
napędowego publikowanej w dniu ogłoszenia przetargu tj. 4 783,00 zł/m3. 

4.2.  II zmiana możliwa jest od  01.07.2023r. w przypadku gdy cena oleju napędowego, o której 
mowa w ust. 3 zmieni się przynajmniej o 20%, w stosunku do ceny oleju napędowego 
publikowanej w dniu ogłoszenia przetargu tj. 4 783,00  zł/m3. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie  
o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z zakupem paliwa 
niezbędnego do realizacji usługi przyszłej.  

6. Łączna wartość korekt wynikająca z waloryzacji nie przekroczy (+/-) 10 % wynagrodzenia,  
o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.  

7. Waloryzacja wynagrodzenia wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem 
nieważności.  

8. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 7,  każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony 
z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz  
z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie. 

9. Jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, 
z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany ceny paliwa mają wpływ na koszty wykonania 
Umowy, w szczególności szczegółową kalkulację ceny realizacji usługi (zarówno przed jak i po 
zmianie ceny). 
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10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień odnośnie 
wyliczonych kosztów oraz weryfikacji wyliczeń dokonanych przez Wykonawcę – we własnym 
zakresie.  

11. W terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 8, Strona, która 
otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek 
oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo 
informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

12. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zatwierdzenia 
wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

13. Zmiana umowy wejdzie w życie z dniem złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 8.,  
z zastrzeżeniem ust. 4. 

14. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego 
paragrafu, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 
zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 
zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są usługi; 
2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

 
 

§ 17 

1. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się 
do informowania Zamawiającego o przebiegu wykonania przedmiotu umowy, przy czym 
o zaistniałych w tym zakresie trudnościach i przeszkodach Wykonawca będzie informował 
Zamawiającego niezwłocznie na piśmie/drogą elektroniczną, a w nagłym przypadku – także 
ustnie lub drogą telefoniczną. Strony zobowiązują się współdziałać w zakresie rozwiązywania 
wszelkich sytuacji spornych w okresie wykonywania umowy. 

2. Każda ze Stron jest zobowiązana zawiadomić drugą Stronę o zmianie wszelkich danych, które 
uniemożliwią należytą współpracę pomiędzy Stronami. W szczególności dotyczy to zmiany 
adresu do doręczeń, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej oraz rachunków 
bankowych. Zmiana danych kontaktowych nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, a jedynie 
pisemnego, za potwierdzeniem odbioru, powiadomienia drugiej Strony o ich dokonaniu. Zmiana 
powyższych danych, w braku niezwłocznego powiadomienia o zmianie, nie może wywołać 
negatywnych skutków dla drugiej Strony, w szczególności korespondencja wysłana na 
dotychczasowy adres będzie uważana za skutecznie doręczoną. 

3. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść na inną osobę,  
w całości ani w części, praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 
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§ 18 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji, o których 
dowiedziały się w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, a których ujawnienie mogłoby 
narazić drugą Stronę na szkodę. 

2. Strony potwierdzają fakt uznania za tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony wszelkich 
nieujawnionych do wiadomości publicznej informacji technicznych, technologicznych  
i handlowych lub organizacyjnych jej przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca lub osoby 
przez niego upoważnione podjęły niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do:  
3.1. zachowania w ścisłej tajemnicy, nieujawniania i niewykorzystywania jakichkolwiek 

informacji przekazanych przez Zamawiającego,  
3.2. wykorzystywania informacji, o których mowa w pkt 1 powyżej jedynie w celach określonych 

ustaleniami niniejszej umowy,  
3.3. podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących 

informacje wymienione w pkt 1 powyżej, nie ujawni tych informacji ani ich źródła zarówno 
w całości jak i w części bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego,  

3.4. ponoszenia odpowiedzialności za działania bądź zaniechania osób, którym 
udostępnił/przekazał informacje, o których mowa w pkt 1 powyżej, jak za działania własne. 

 

§ 19 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności ustawę Prawo 
zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w treści umowy, 
wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 20 

1. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

2. Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

2.1. Załącznik nr 1 do Umowy - Wymagania dla firm zewnętrznych dotyczące ochrony 
środowiska. 

2.2. Załącznik nr 2 do Umowy – pn. „Wykaz Pracowników świadczących Usługi”. 
2.3. Załącznik nr 3 do umowy - Dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia. 
2.4. Załączniki nr 4 a i 4b do umowy - Karty pracy ładowarek. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                         WYKONAWCA 


