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Załącznik Nr 7 do SIWZ 
 

WZÓR   U M O W Y 
ZP-PGO/16/2020 

 
zawarta w dniu ………….…… w Siedliskach k/Ełku,  
pomiędzy:  
Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY" Sp. z o.o., Siedliska 77, 19-300 Ełk, 
wpisanym do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000289055, NIP: 8481791107, 
Regon: 280239333, Kapitał zakładowy: 31 506 000,00 PLN, Numer rejestrowy w ramach BDO (Bazy 
danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami): 000034346, w imieniu którego 
działa: 
……………………………………………………………………………………………………………………….  
zwanym dalej Zamawiającym,  
 
a 
…………………………………………………………………………….………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą, 
o treści następującej: 
 

§ 1 
Tryb zawarcia umowy 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy  
z dnia ……….r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z niniejszej umowy jest tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie.  

 
§ 2 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy jest Modernizacja systemu wentylacji i odpylania w hali sortowni na 

potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z .o.o. 
2. W części zagospodarowania odpadów (hala sortowni) są stosowane technologie które wyciągają 

powietrze z różnych części hali w tym z kabin sortowniczych (3 sztuki). Istnieje również technologia 
nawiewowa (grzewczo-chłodząca). Zastosowane technologie odpylania hali sortowni oraz 
technologie wentylacji mechanicznej nawiewowo-wywiewnej, szczególnie w części nadawy i kabiny 
wstępnej segregacji, są niewystarczające ze względu na specyficzny skład atmosfery sortowni 
odpadów oraz bardzo duże zapylenie szczególnie w w/w częściach hali. 

3. Miejsce realizacji przedmiotu umowy: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów, Siedliska 77, 19-300 
Ełk, budynek sortowni, Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z .o.o.”. 

4. Zakres rzeczowy obejmuje następujące prace: 
1) Wykonawca przedstawi projekt skutecznego systemu odpylania oraz wentylacji (nawiewno                     

-wywiewnej) w Hali przyjęć odpadów – „Nadawy”, kabiny wstępnej segregacji nr 100 oraz 
wymiany wentylatora, wraz z doborem odpowiednich urządzeń, biorąc pod uwagę moce 
energetyczne zakładu (projekt elektryczny), obliczenia wytrzymałościowe i konstrukcyjne hali. 
Elementy konstrukcyjne (mocowanie) wykonane z materiału nierdzewnego (stal). 

2) Zaprojektowanie i wykonanie autonomicznego układu sprężonego powietrza tj. sprężarka 
przystosowana do pracy 24/24h + instalacja sprężonego powietrza + instalacja elektryczna                   
i obudowanie sprężarkowni. System  ma znajdować się w miejscu nie kolidującym z pracą 
instalacji. Zapewnić należy możliwość późniejszego podłączenia systemu do monitoringu                     
w Centrum Sterowania Technologią.  

3) Zaoferowana technologia musi zapewniać eliminację pyłów, odorów oraz substancji 
toksycznych  w powietrzu wyciąganym w części nadawy oraz kabiny wstępnej segregacji. 
System wentylacyjny musi poprawić warunki bezpieczeństwa, higieny i ergonomii pracy 
zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Za wszelkie uzgodnienia dotyczące spraw sanitarno-
higienicznych odpowiada wykonawca. 

4) Wykonawstwo dotyczy obszarów: hali nadawy, kabiny sortowniczej wstępnej oraz wymiany 
wentylatora. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenia zgodnie z projektem  



Strona 2 z 8 

 

w zakresie nadawy, kabiny wstępnej segregacji oraz wentylatora, uruchomienie całej 
technologii, szkolenie  i  wykonanie pomiarów przepływu i wydajności  systemu. 

5) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w/w modernizacji nie wstrzymując pracy linii 
technologicznej i nie zakłócając normalnego trybu pracy sortowni - godziny prac do 
uzgodnienia z Zamawiającym. 

6) Wymiana wentylatora odpowiadającego za skuteczną wentylację sortowni i utrzymywanie 
podciśnienia w hali kompostowni wraz z instalacją, falownikami, przewodami oraz 
dostosowaniem istniejącego kanału wentylacyjnego i sterowania. Wentylator ma mieć wyższe 
parametry niż obecnie ( obecnie: 34 000 m3 /h/3000 Pa). 

7) Nadawa w hali sortowni (kubatura) 8574 m3 / 600m2 : modułowy system wentylacji i 
odpylania o wydajności 20 000 m3/h przygotowany pod możliwość późniejszego podłączenia                          
np. neutralizatora odorów, kompletny układ wyposażenia w kanały wentylacyjne wewnętrzne                  
i zewnętrzne (instalacja, tłumik, wentylator) wraz z czerpniami, przepustnicami i sterowaniem, 
odpylacz. System odpylania w części hali sortowni tj. nadawy nie może zakłócać normalnego 
trybu pracy, swobody rozładunku odpadów i załadunku do obu urządzeń znajdujących się na 
nadawie  tj. rozrywarka worków i rozdrabniacz.  

8) Kabina sortownicza wstępnej segregacji nr 100 (kubatura) 105 m3/30m2. Zadaniem 
wykonawcy będzie doprowadzenie do obsługiwanej kabiny sortowniczej nr. 100  powietrza                    
z zachowaniem 100 % powietrza świeżego, zapewnienie wymaganej krotności wymian 
powietrza, odpowiedni wyciąg powietrza oraz zachowanie odpowiednich warunków 
mikroklimatu zarówno w okresie letnim jak i w okresie zimowym ( centrala wyposażona w 
nagrzewnicę oraz chłodnicę freonową) zgodnie z przepisami regulującymi te parametry. 
System nawiewny nie może być bezpośrednio nad pracownikiem, ma zapewniać komfort 
pracy, a system wyciągowy nie może przeszkadzać podczas wykonywanych czynności 
manualnych w kabinach sortowniczych.  

5. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w pkt III SIWZ, stanowiącym załącznik do 
umowy 

6. Koordynatorem realizacji umowy ze strony Zamawiającego jest: …………………………………….. 
7. Koordynatorem realizacji umowy ze strony Wykonawcy jest: …………………………………………. 

 
§ 3 

Wartość umowy i zasady rozliczenia 
1. Z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest uprawniony do wynagrodzenia 

ryczałtowego, zgodnie z Ofertą Wykonawcy w kwocie:…………………… złotych brutto,                       
tj. z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (słownie złotych: ………………………………….) 
tj.: ………………………… złotych netto, oraz ……………………………… złotych tytułem podatku 
od towarów i usług, w wysokości 23 % kwoty netto. 

2. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił ryzyko wynagrodzenia ryczałtowego w swojej ofercie             
oraz wszelkie koszty wynikające z wymagań określonych w Umowie na podstawie własnych 
kalkulacji i szacunków, a w szczególności koszty dostaw, ekspertyz, warunków technicznych, 
opinii, uzgodnień, konsultacji niezbędnych do poprawnego wykonania przedmiotu umowy.  

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie do ……. dni od dnia 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Warunkiem wystawienia faktury jest sporządzenie                 
i przyjęcie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, zgodnie z § 9 ust. 3 Umowy, stosownego 
protokołu odbioru za wykonany przedmiot umowy. 

4. Należność będzie płatna przelewem, wyłącznie na firmowy rachunek bankowy wykonawcy  
z Białej Listy Podatników VAT, metodą podzielonej płatności (konto bankowe zgłoszone  
w wykazie KAS). Wskazanie do zapłaty numeru rachunku niezaewidencjonowanego w Białej Liście 
Podatników VAT, uniemożliwi przekazanie płatności. W takiej sytuacji termin, wskazany  
w ust. 3 powyżej, biegnie od daty dostarczenia właściwego numeru rachunku bankowego. 

5. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). 
6. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). 

 
§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Umowy z należytą starannością przewidzianą                      

dla prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na jej właściwym i terminowym wykonaniu, 
przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności oraz do spełnienia wszystkich 
wymagań przewidzianych prawem. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym i działania na jego rzecz w całym 
okresie realizacji Umowy.  

3. Wykonawca, z uwzględnieniem pozostałych obowiązków określonych w Umowie, jest zobowiązany 
także: 
1) rozpocząć prace w terminie nie późniejszym niż 2 dni od daty wydania terenu objętego 

Przedmiotem Umowy, 
2) właściwe i terminowo wykonać Przedmiot Umowy,  
3) zapewnić warunki bezpieczeństwa osób i mienia przebywających na terenie prac oraz                    

zastosować w czasie prac metody organizacyjno-techniczne, 
4) zabezpieczyć środowisko na terenie prac i terenach przyległych przed niekorzystnym wpływem 

wykonywanych robót, w szczególności dla ograniczenia szkód i uciążliwości wynikłych z hałasu, 
zanieczyszczeń i innych działań, 

5) niezwłocznie, pisemnie informować Zamawiającego o problemach lub okolicznościach 
mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia przedmiotu Umowy,  

6) brać udział, na każdym etapie realizacji Umowy, w konsultacjach prowadzonych przez 
Zamawiającego lub właściwe organy w celu merytorycznego i technicznego wsparcia 
Zamawiającego, na wniosek Zamawiającego, 

7) w terminach wskazanych przez Zamawiającego przygotowywać dla Zamawiającego 
wyczerpujące i szczegółowe odpowiedzi na pytania oraz zarzuty dotyczące przedmiotu Umowy. 

8) na wniosek Zamawiającego przekazać w terminie wskazanym przez Zamawiającego 
dokumentację zawierającą kompletne założenia oraz dane wejściowe użyte do wykonani 
przedmiotu Umowy, 

9) na każde żądanie Zamawiającego udzielić mu w terminie wskazanym przez Zamawiającego 
każdorazowo pisemnych wyjaśnień dotyczących przebiegu prac, udostępnić materiały 
częściowe przygotowane na potrzeby wykonania przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z prowadzonych robót. 
5. Wykonawca zapewni kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne              

do wykonania robót. 
6. Wszelkie wnioski formułowane przez Wykonawcę dla Zamawiającego powinny zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie z konkretnymi                            
i jednoznacznymi rekomendacjami, co nie ogranicza możliwości formułowania rekomendacji 
wariantowych i warunkowych). 

7. Wykonawca powinien zawsze działać jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie                         
z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. W szczególności, 
Wykonawca powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Umowy 
bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się 
w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego 
wynikającymi z Umowy. Wykonawca oraz osoby przy pomocy których wykonuje Umowę, w tym 
Podwykonawcy, zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich czynności i działań sprzecznych                  
z interesem Zamawiającego. 

8. Jeżeli w opinii Wykonawcy, polecenie Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 1 wykracza 
poza zakres uprawnień wynikający z Umowy, Wykonawca  w terminie 3 dni od otrzymania takiego 
polecenia, powiadomi pisemnie wraz   z uzasadnieniem o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający 
w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia Wykonawcy podejmie pisemną decyzję w sprawie, 
tj. potwierdzi, zmieni albo anuluje polecenie. Niepodjęcie w tym terminie decyzji przez 
Zamawiającego oznacza potwierdzenie wydanego wcześniej polecenia. 

 
§ 5 

Personel Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się nie rekrutować personelu spośród pracowników Zamawiającego                

w celu realizacji Umowy. 
2. Wykonawca jest zobowiązany odebrać od wszystkich osób fizycznych, które  w ramach umowy 

cywilnoprawnej innej niż stosunek pracy wykonują przedmiot Umowy, oświadczenia o wyrażeniu 
zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, w trybie ustawy o ochronie danych 
osobowych. 

3. Wykonawca odpowiada za działania Podwykonawców jak za własne. Wykonawca zapewnia,                
że Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień Umowy.  

4. Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Wykonawcy wobec Podwykonawców, 
jak również za zobowiązania Podwykonawców wobec osób trzecich. 
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§ 6 
Informacje poufne 

1. Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem 
Umowy będą traktowane jako poufne. Wykonawcę zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy 
bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest zobowiązany do kontroli przestrzegania zobowiązania 
do zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę. 

2. Do informacji poufnych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza się: 
1) informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych, 
2) informacji opracowanych przez lub będących w posiadaniu Wykonawcy przed zawarciem 

niniejszej Umowy, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez 
Wykonawcę nie zostały one określone jako zastrzeżone lub poufne bądź tajne lub ściśle tajne, 

3) informacji uzyskanych przez Wykonawcę w związku z pracami realizowanymi dla innych 
klientów, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę           
nie zostały określone jako poufne bądź zastrzeżone, tajne lub ściśle tajne. 

3. Zastrzeżenie tajemnicy, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest 
wymagane przepisami obowiązującego prawa, w tym między innymi orzeczeniami sądu lub organu 
władzy publicznej. 

4. Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów  i dokumentów  
oraz przekazanie ich oryginałów Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu trwania Umowy. 

5. Informacje nie stanowiące informacji poufnych w rozumieniu niniejszej Umowy mogą być 
ujawniane publicznie jedynie za wyrażoną wprost zgodą Zamawiającego i w sposób określony 
przez Zamawiającego. 
 

§ 7 
Zmiany terminu Umowy 

1. Strony przewidują możliwość zmiany terminów realizacji Umowy, wyłącznie z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy lub jego 
poszczególnych Etapów Umowy, w następujących przypadkach: 
1) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było 

niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec 
mimo dochowania należytej staranności, 

2) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, 
liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego, 

3) zmiany przepisów prawa mających wpływ na Przedmiot umowy, 
4) wydania Polecenia Zmiany, o którym mowa w § 10 Umowy. 

2. Do zmiany terminu Umowy § 8 stosuje się odpowiednio. 
 

§ 8 
Zmiany Umowy 

1. Strony (poza przypadkami przewidzianymi w ustawie Pzp), przewidują możliwość dokonania w 
Umowie następujących zmian: 
1) skrócenia albo wydłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia 

okoliczności wskazanej w § 7 
2. Zamawiający nadto przewiduje możliwość zmiany Umowy w następujących okolicznościach w 

zakresie wynagrodzenia Wykonawcy: 
1) w razie zmiany ustawowej stawki podatku VAT – stosownie do zmiany tej stawki.  
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki godzinowej 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokości 
wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 
2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

3. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
4. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
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wynagrodzeniu za pracę oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 
z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, które w ocenie Wykonawcy 
mają wpływ na koszt wykonania przez niego zamówienia i winny skutkować zwiększeniem jego 
wynagrodzenia za wykonanie Umowy, obowiązkiem Wykonawcy jest zgłoszenie do 
Zamawiającego pisemnego wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz ze wskazaniem kwoty 
zwiększonego wynagrodzenia oraz uzasadnieniem takiego zwiększenia, zawierającego:  

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 2, wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne 
oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym 
wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem 
zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 2 na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować 
jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo poniesie w związku 
z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej. Zamawiający 
oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń 
pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w 
kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej; 

6. w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 3, wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne 
oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym 
wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem 
zmiany zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 3 na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może 
obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w 
związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 3. 

7. Zamawiającemu przysługuje w terminie 28 dni od daty otrzymania wniosku Wykonawcy, żądanie 
udostępnienia do wglądu lub przedłożenia odpisów, księgowych dokumentów źródłowych, w 
zakresie niezbędnym do oceny zasadności wprowadzenia zmiany, pod rygorem odmowy 
wprowadzenia zmiany. 

8. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 2  obejmować 
będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i stawki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 

9. O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego Wykonawca powiadomi pisemnie 
Zamawiającego. Takie zmiany nie wymagają sporządzenia Aneksu do Umowy. 

 
§ 9 

Odbiór 
1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu Przedmiotu Umowy, który został 

wykonany zgodnie z Umową i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  
2. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w stanie kompletnym z 

punktu widzenia celu, któremu przedmiot Umowy ma służyć. 
3. Potwierdzenie należytego wykonania Przedmiotu Umowy będzie protokół odbioru, niezawierający 

zastrzeżeń Zamawiającego.. W protokole Strony określą dzień, w którym Wykonawca wykonał 
Przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiający zobowiązuje się do 
pisemnego wskazania zastrzeżeń. Jednocześnie Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do 
usunięcia wszelkich niezgodności Przedmiotu Umowy z Umową i ponownego przekazania do 
odbioru we wskazanym terminie, nie dłuższym niż 21 dni.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania wskazanych w toku odbioru wad i 
ponownego przekazania do odbioru. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z 
tytułu usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego niezgodności oraz z tytułu realizacji 
zastrzeżeń wskazanych przez Zamawiającego. 

6. Do ponownego odbioru, o którym mowa  w ust. 5, stosuje się procedurę określoną w ust. 1-5, aż 
do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnego z Umową, potwierdzonego protokołem odbioru bez 
zastrzeżeń. 

 
§ 10 

Kary umowne 
1. Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na 

podstawie zasad określonych w kodeksie cywilnym. 



Strona 6 z 8 

 

2. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu: 
1) odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1, 
2) zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto o którym 

mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 
3) przekroczenia terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wszelkich wad i 

niezgodności w przekazanym do odbioru Przedmiocie Umowy, w wysokości 0,5 % 
wynagrodzenia netto o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

4) naruszenia zobowiązań określonych w § 4 w wysokości 0,02 % wynagrodzenia netto, o którym 
mowa w § 3 ust. 1, za każde naruszenie; 

3. Każde ze zobowiązań określone w ust. 2 jest samodzielne i Zamawiający jest uprawniony do 
dochodzenia kar umownych z tytułu zaistnienia każdego ze zdarzeń wskazanych w tym 
postanowieniu, zarówno wszystkich łącznie, jak i każdej z osobna. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary 
umowne, w wysokości faktycznie poniesionej szkody. 

5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych z wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 
§ 11 

Odpowiedzialność za wady 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne wykonanego 

Przedmiotu Umowy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 
2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi wygasa z upływem 2 lat od dnia odbioru. 
3. Wadą jest każda niekorzystna i niezamierzona właściwość przedmiotu umowy, utrudniająca 

zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niego bądź jego konserwację lub obniżająca jego estetykę 
albo komfort użytkowników, która daje się wyeliminować za pomocą współczesnej techniki 
budowlanej. Wadą jest nie tylko właściwość, lecz także stwierdzony brak właściwości przedmiotu 
umowy, o której Wykonawca zapewnił Zamawiającego. W odniesieniu do instalacji i urządzeń wadą 
jest także niemożność uzyskania wymaganych parametrów (ilości bądź jakości) produktu, 
zawodność działania, nadmierna ilość lub szkodliwość odpadów, szkodliwy wpływ na środowisko. 

4. Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji jakości za wady/usterki fizyczne, zmniejszające 
wartość użytkową, techniczną lub estetyczną, na wykonany przedmiot umowy. 

5. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady/usterki 
fizyczne oraz gwarancji jakości liczony jest od daty końcowego odbioru. 

6. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania 
wad/usterek ujawnionych po odbiorze końcowym. 

7. O wykryciu wady/usterki w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający obowiązany jest zawiadomić 
Wykonawcę na piśmie.  

8. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad/usterek: 
1) jeśli wada/usterka uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu 

umowy – wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia.  

2) w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu 
stron; w przypadku braku porozumienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. Usunięcie wad/usterek powinno być stwierdzone protokolarnie. 
11. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości i rękojmi wady powstałe na skutek: 

1) normalnego zużycia urządzenia lub jego części, 
2) szkód wynikłych z winy użytkownika, 

12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad 
usuwaniem wad/usterek. 

13. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad/usterek niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub 
ekspertyz, Zamawiający ma prawo polecić dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy.  

14. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady/usterki w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 8 powyżej 
Zamawiający może zlecić usunięcie wady/usterki przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy 
(wykonanie zastępcze) i obciążenia w związku z tym Wykonawcę.  

15. W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest do pisemnego wzajemnego i niezwłocznego 
zawiadomienia o: 
1) zmianie adresu lub firmy; 
2) zmianie osób reprezentujących strony; 
3) ogłoszeniu upadłości wykonawcy; 
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4) wszczęciu postępowania naprawczego względem Wykonawcy; 
5) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy. 

 
§ 12 

Potencjał wykonawcy 
1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz 

personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie 
niezbędnym do wykonania Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 
wykonanie przedmiotu Umowy. 

 
§ 13 

Zakończenie Umowy 
1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od całości lub części Umowy w przypadku gdy 

Wykonawca nie rozpoczął rzeczywistej realizacji Umowy w terminie 20 dni od daty jej zawarcia; 
2. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 
1) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy 

sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania poszczególnych 
elementów Umowy wraz z zestawieniem wartości wykonanych prac według stanu na dzień 
odstąpienia i przedłoży je wraz z wykonaną częścią przedmiotu Umowy Zamawiającemu;  

2) W terminie 30 dni od daty przedłożenia zestawienia i wykonanej części Umowy, o których mowa 
w pkt. 1, Zamawiający dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym i 
sporządzi szczegółowy protokół z inwentaryzacji części wykonanego przedmiotu Umowy, 
określi, które elementy Umowy przejmuje oraz w oparciu o zestawienie, o którym mowa w pkt. 1 
i wycenę zawartą w Ofercie, ustali należne Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane i przejęte 
opracowania. Protokół, o którym mowa powyżej, będzie stanowił podstawę wystawienia przez 
Wykonawcę faktury. 

 
§ 14 

Cesja wierzytelności 
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić ani obciążać praw wynikających 
z umowy w tym w szczególności : 

1) zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności  powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy, 
2) zawierać innych umów, których skutkiem jest zamiana wierzyciela, 
3) zawierać umów zastawu oraz innych umów zmierzających do ustanowienia zabezpieczenia na 

wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego. 
 

§ 15 
Ochrona danych osobowych 

1. Realizacja niniejszej Umowy nie wiąże się z przetwarzaniem przez Wykonawcę danych 
osobowych, których administratorem jest Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami                          
„Eko-MAZURY" Sp. z o.o. i nie zachodzi potrzeba powierzenia ich przetwarzania w trybie art. 31 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., 
poz. 138 ze zm.) w zw. z art. 175 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) 

2. Zamawiający oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe personelu Wykonawcy wskazanego 
wyłącznie w celu realizacji Umowy, z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami 
wewnętrznymi Zamawiającego w zakresie ochrony danych osobowych i ochrony tajemnicy 
przedsiębiorstwa. 

 
§ 16. 

Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów 
1.  Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum  

są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie umowy. 
2.  Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez 

cały czas trwania umowy. 
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3.  Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania 
oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum  
w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedłożonych 
Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego. 

 
§ 17 

Termin realizacji Przedmiotu Umowy 
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę w terminie: 120 dni od dnia podpisania 

umowy . 
 

2. Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa prac, jeżeli 
zdaniem Zamawiającego tempo prac nie pozwoli na terminowe zakończenie umowy. Wszystkie 
koszty związane z podjętymi na polecenie Zamawiającego działaniami obciążają Wykonawcę. 

 
§ 18 

Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, w postaci Aneksu 

do Umowy, pod rygorem nieważności, chyba że Umowa przewiduje inaczej. 
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane 

przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. 
3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 
 

Załączniki: 
- załącznik nr 1 - SIWZ 
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