
Zał. Nr 5 do SWZ 
 
 

Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści tej 
umowy 

 
§ 1   

 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
Przedmiotem zamówienia jest mechaniczne czyszczenie studzienek ściekowych  
i przykanalików łącznie z odbiorem i unieszkodliwianiem powstałych odpadów 
(średnia długość przykanalika 3,5 mb) w ilości 4307 kpl oraz czyszczenie studni 
wpadowych i kontrolnych – 31 szt na terenie miasta Przemyśla. Szczegółowy zakres 
usług zawiera specyfikacja techniczna oraz wykaz studzienek do oczyszczenia – zał. 
Nr 1 i 2 do umowy. 
Wykonawca jako wytwórca odpadów powstałych w wyniku świadczenia w/w 
usług zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich obowiązujących 
przepisów w zakresie ochrony środowiska (wykonawca ponosi wszystkie 
koszty z tym związane). 

 
§ 2 

 
TERMIN REALIZACJI 

 
1. Zamawiający przekaże teren usług w terminie 5 dni od podpisania umowy. 
2. Termin wykonania  usług – ….  od dnia przekazania terenu usług 
 

§ 3 
 

WYNAGRODZENIE 
 
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest 

wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego. 
2. Wysokość wynagrodzenia za realizacje całości przedmiotu umowy zgodnie z 

ofertą Wykonawcy ustala się na kwotę   netto – … zł (słownie: …) podatek VAT 
… % – … zł (słownie: …) brutto  - … zł (słownie: …) 

3. Wynagrodzenie obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu umowy, w tym 
również wszelkie koszty związane z utylizacją powstałych w wyniku wykonywania 
usług odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 
 

§ 4 
 

ROZLICZENIE USŁUG 
 

1. Wynagrodzenie za odebrany przedmiot umowy będzie uregulowane przelewem 
na rachunek Wykonawcy związany z prowadzoną przez niego działalnością 
gospodarczą, na podstawie faktury końcowej po jego wykonaniu i odebraniu 
przez Zamawiającego. Termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty wpływu 
prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego. 

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru wykonanych usług. Do 
protokołu należy dołączyć dokumenty potwierdzające przekazanie do utylizacji 
pozyskanych w trakcie świadczenia usług odpadów, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 
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3. Dane do faktury są następujące: Nabywca: Gmina Miejska Przemyśl, Rynek 1, 

37-700 Przemyśl, NIP: 795-231-95-92, Odbiorca: Zarząd Dróg Miejskich w 
Przemyślu, ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl 

4. Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej: faktur, faktur 
korygujących oraz duplikatów faktur za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 
Fakturowania (PEF), zgodnie z ustawą 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 ze zm.). Numer PEPPOL na PEF: NIP/7952076801 

5. Strony akceptują również wystawianie i dostarczanie dokumentów, określonych  
w ust. 5 w formie elektronicznej, przy zachowaniu autentyczności pochodzenia, 
integralności treści i czytelności faktury zgodnie zart.106 n ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), 
jako załącznika w formacie PDF przesyłanego na adres email sekretariat@zdm-
przemysl.com. 

 
 

§ 5 
 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków 
Zamawiającego należy : 
 protokolarne przekazanie Wykonawcy zakresu usług, 
 dokonanie odbiorów, 
 zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 
 

§ 6 
 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1. Przedłożenie zamawiającemu w terminie do 3 dni roboczych od przekazania 

terenu usług harmonogramu usług. 
2. Prowadzenie usług w taki sposób, aby nie powodować zagrożenia w ruchu 

drogowym, 
3. Oznakowanie robót zgodnie z wymaganiami stosownych przepisów, 
4. Opracowanie projektu organizacji ruchu (oznakowanie robót) na czas realizacji 

usług, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i przedłożenie 
Zamawiającemu  zatwierdzonego projektu organizacji ruchu przed rozpoczęciem 
robót.  

 
§ 7 

 
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o 

pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy wszystkich osób 
wykonujących prace fizyczne związane z wykonywaniem usług objętych 
zamówieniem, w tym kierowców-operatorów sprzętu. 
Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany 
zawrzeć   w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące 
podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób 
wykonujących  czynności jak wyżej. 



 3 
 
 
 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
przedmiot umowy. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów  
i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania  
ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
 
3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym   

nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca przedłoży 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: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o 
pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

i/lub 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności 
bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania; 
i/lub 
c) 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; 
i/lub 
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych. 
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4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  
 

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. 

 
§ 8 

 
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY 

 
1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego : …. 
2. Wykonawca ustanawia osobę odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy:  
 
       ……………………………………… 

§ 9 
KARY UMOWNE 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy, za każdy dzień 
zwłoki, 

b. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 
wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy. 

c. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia osób, wykonujących czynności 
wskazane w § 7 ust. 1 umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Pracy (w tym również niezłożenie w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie dowodów o których mowa w § 7 ust. 3 umowy) – w 
wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek niedopełnienia tego 
wymogu. 

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z 
wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 30 % Ceny 
ofertowej brutto określonej w § 3 ust. 2 Umowy 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od 
umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy, z wyjątkiem przypadku 
opisanego w § 10 ust. a 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 
wynagrodzenia. 
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§ 10 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
Zamawiającemu  przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a. 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 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W 
takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 
mu z tytułu wykonania części umowy, 

b. Wykonawca realizuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób 
niezgodny z  niniejszą umową lub obowiązującymi przepisami prawa. 

 
§ 11 

1. Wykonawca oświadcza, iż  udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów  
napędzanych gazem ziemnym we flocie użytkowanych pojazdów przy 
wykonywaniu zamówienia, będzie wynosił co najmniej 10%, zgodnie z art. 68 ust. 
3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych 
i ewentualnych jej zmianach.  

2. Wykonawca, nie później niż w terminie 4 dni od podpisania umowy  zobowiązany 
jest przedstawić Zamawiającemu wykaz floty pojazdów użytkowanych przy 
wykonywaniu zamówienia (ilość, nr rejestracyjne pojazdów ze wskazaniem (%) 
udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym).  

3. Przedłożenie oświadczenia, o którym mowa, nie wyłącza uprawnienia 
Zamawiającego do weryfikacji spełnienia ww. wymogu w sposób wybrany przez 
Zamawiającego, w szczególności poprzez żądania okazania pojazdów.  

 
 

§ 12 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się 
rozstrzygać polubownie. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał 
sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu 
pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie 
odpowiednie przepisy Prawa zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. 

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 
egz. otrzymuje Wykonawca, 2 egz. otrzymuje Zamawiający. 

5. *Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na zasadach 
określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) Administratorem danych osobowych jest 
Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu. Celem przetwarzania danych jest realizacja 
niniejszej umowy. Wykonawcy przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych 
oraz ich poprawiania. 

*dotyczy osób fizycznych 
 
ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA

                   
 


