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UMOWA nr ……/2023 
 
zawarta w Gliwicach, dnia …………. 2023 roku pomiędzy: 
 
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gliwicach, ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000027652, NIP 631-010-26-08, 
REGON 271062577, kapitał zakładowy 212.416.500,00 zł,  
w imieniu której działa: 
 
1. ……………………………………. 
 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
 
a  
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
w imieniu której działają: 
 
1. …………………… – ……………………………… 
2. …………………… – ……………………………… 
 
zwaną dalej „Wykonawcą” 
 
zwanymi dalej łącznie „Stronami” 
 
została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 
 

1. Przedmiotem Umowy jest1:  
 

1) Odbiór, transport i przetwarzanie skratek (19 08 01) z COŚ w Gliwicach, oczyszczalni ścieków 
w Smolnicy, SZO na terenie COŚ w Gliwicach oraz przepompowni ścieków. 
 
Adresy obiektów: 
• Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Gliwicach ul. Edisona 16, 44-102 Gliwice 
• Stacja Zrzutu Odpadów – teren COŚ w Gliwicach ul. Edisona 16, 44-102 Gliwice 
• Oczyszczalnia Ścieków w Smolnicy ul. Łęgowska (gm. Sośnicowice) 
• Przepompownia ścieków ul. Królewskiej Tamy w Gliwicach 
• Przepompownia ścieków ul. Główna 1 w Gliwicach 
• Przepompownia ścieków ul. Nad Kanałem w Gliwicach 
• Przepompownia ścieków ul. Nad Łąkami w Pyskowicach 
• Przepompownia ścieków ul. Mickiewicza w Pyskowicach 
 

2) Odbiór, transport i przetwarzanie zawartości piaskowników (19 08 02) z COŚ w Gliwicach, 
oczyszczalni ścieków w Smolnicy, SZO na terenie COŚ w Gliwicach oraz przepompowni 
ścieków. 
 
Adresy obiektów: 
• Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Gliwicach ul. Edisona 16, 44-102 Gliwice 
• Stacja Zrzutu Odpadów – teren COŚ w Gliwicach ul. Edisona 16, 44-102 Gliwice 
• Oczyszczalnia Ścieków w Smolnicy ul. Łęgowska (gm. Sośnicowice) 
• Przepompownia ścieków ul. Mickiewicza w Pyskowicach 

 
3) Odbiór, transport i przetwarzanie odpadów z lagun (z czyszczenia studzienek kanalizacyjnych – 

kod odpadu 20 03 06). 
Adresy obiektów: 

• Laguny ul. Kujawska w Gliwicach 
 

                                                 
1 Do wyboru w zależności od części zamówienia objętych umową. 
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2. Szczegółowy wykaz ilości odpadów zawiera Formularz Cenowy stanowiący załącznik nr 2 do 
Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru odpadów w ilości i w częstotliwości określonej  
w ww. Formularzu Cenowym. 

3. Wskazane w Formularzu Cenowym ilości odpadów są ilościami szacowanymi. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo zlecenia odbioru mniejszej liczby ton odpadów niż określona                            
w Formularzu Cenowym, jednakże nie mniej niż 50 % ich całkowitej ilości. Z tego tytułu 
wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 

4. Odpady powinny być kierowane do przetwarzania zgodnie z decyzją uprawniającą do ich 
przetwarzania wydaną na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. lub zgodnie 
z lub w oparciu o pozwolenie zintegrowane wydane na podstawie ustawy z 27 kwietnia 2001 
Prawo ochrony środowiska.  

5. Jeżeli do wykorzystania odpadów do celów przetwarzania konieczne jest wykonanie analizy 
fizykochemicznej, badanie takie Wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie 
i na własny koszt. 

6. Wykonawca oświadcza, że: 

- zapoznał się z instalacją odbioru skratek (*dla części 1 zamówienia);  

- zapoznał się z instalacją odbioru piasku (*dla części 2 zamówienia); 

- zapoznał się z instalacją odbioru odpadów z lagun (*dla części 3 zamówienia); 

7. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przy realizacji Umowy wszelkich wymogów 
wynikających z obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach. 

8. Zamawiający nie zezwala na składowanie odpadów na składowiskach odpadów. 

 

 

§ 2 
1. W celu wykonywania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 

niezbędnego sprzętu. Wykaz ilości i rodzaju sprzętu, który zostanie dostarczony przez 
Wykonawcę stanowi Załącznik nr 1 do Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu w dobrym stanie technicznym, spełniającym 
wszelkie wymogi wynikające z obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 z późn. zm.). W okresie trwania 
Umowy Wykonawca będzie dokonywał przeglądów i w razie potrzeby napraw dostarczonego 
sprzętu w celu zachowania jego dobrego stanu technicznego, pozwalającego na wykorzystanie 
go zgodnie z przeznaczeniem. Po wygaśnięciu Umowy sprzęt zostanie zwrócony Wykonawcy. 

3. Potrzebę wywozu odpadu uważa się za skutecznie zgłoszoną w następujących przypadkach: 

a) zgłoszenia telefonicznego  osobie wskazanej przez Wykonawcę jako osoba do kontaktów, pod 
numerem telefonu...................................................... 

b) zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail 
……………………….., 

c) pisemnego powiadomienia kierowcy Wykonawcy za potwierdzeniem odbioru o potrzebie 
powrotu po kolejny kontener (pracownik Wykonawcy ma obowiązek powiadomienia o tym 
fakcie swojego przełożonego). 

Zgłoszenie dokonane telefonicznie zostanie potwierdzone przez Zamawiającego poprzez 
wysłanie informacji do Wykonawcy mailem.  

4. Odpady podlegają obowiązkowemu ważeniu wagą posiadającą aktualną legalizację. Wykonawca 
winien zapewnić ważenie odpadu i dostarczenie Zamawiającemu kopii kwitów wagowych. 

5. Wykonawca może zlecić podwykonawcy prace które są konieczne dla realizacji przedmiotu 
Umowy określonego w § 1 pod warunkiem, że podwykonawca, któremu Wykonawca powierzy 
wykonanie powyższych czynności posiada konieczne decyzje/zezwolenia/koncesje na wykonanie 
tego zakresu przedmiotu Umowy, który będzie przez niego wykonywany.  
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6. Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za działania lub zaniechania 
Podwykonawców, którym zlecił wykonywanie czynności objętych Umową, tak jak za własne 
działania lub zaniechanie.   

7. Wykonawca oświadcza, że podwykonawcą jest:  

 …………………………………………., adres: ………………………………………., 
NIP……………………………...................., REGON……………………….. 

 …………………………………………., adres: ………………………………………., 
NIP……………………………...................., REGON………………………..  

8. Wykonawca nie może zlecić prac objętych niniejszą umową innym podmiotom, niż wskazano 
w ust. 7, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca musi zgłosić Zamawiającemu każdego 
podwykonawcę na co najmniej 7 dni przed zaangażowaniem podwykonawcy do wykonania części 
przedmiotu Umowy. Zawiadomienie musi zawierać zakres czynności podwykonawcy oraz kopię 
dokumentów potwierdzających uprawnienie podwykonawcy do wykonywania wskazanego 
w zawiadomieniu zakresu czynności. Zmiana podwykonawcy wskazanego w ust. 7 lub 
powierzenie zakresu prac dodatkowemu podwykonawcy nie wymaga zmiany Umowy. 

 

 

§ 21 
(*dla części 1) 
1. Zamawiający oświadcza, że skratki odbierane z terenu oczyszczalni oraz przepompowni 

oznaczone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923) kodem o nr 19 08 01. 

2. Wymagane terminy odbioru odpadów: 

 Skratki z COŚ w Gliwicach – 1 kontener 7m3/7dni, 1 kontener 4m3/30 dni, czas reakcji – 
max 24h od zgłoszenia; 

 Skratki ze stacji SZO na terenie COŚ w Gliwicach – 1 kontener 7m3/10dni, czas reakcji – 
max 24h od zgłoszenia; 

 Skratki z OŚ w Smolnicy - odbiór w miarę potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego, 
czas reakcji – max 12h od zgłoszenia; 

 Skratki z przepompowni ścieków - odbiór w miarę potrzeb zgłaszanych przez 
Zamawiającego, czas reakcji – max 12h od zgłoszenia. 

3. Odpady z COŚ w Gliwicach należy odbierać w godzinach 6 -22 od poniedziałku do soboty. 

4. Jeżeli z powodu nieterminowego odbioru skratek przy niskich temperaturach dojdzie do 
zamarznięcia skratek w kontenerze, rozmrożenie odpadu leży po stronie Wykonawcy. W tym 
czasie Wykonawca dostarczy kontenery zastępcze.  

5. Puste kontenery dostarczone na COŚ w Gliwicach będą przygotowane do ich załadunku. 
Czynności porządkowe takie jak mycie, zdejmowanie pokryw itp. będą wykonywane przez 
Wykonawcę. 

6. Kontenery będą szczelne oraz wyposażone w przykrycia umożliwiające zamknięcie 
zabezpieczające przed możliwością roztrząsania odpadu poza pojemnik podczas jego transportu.  

7. W czasie opadów atmosferycznych ilość odbieranych skratek dostosowana będzie do aktualnej 
sytuacji panującej na przepompowniach i na oczyszczalni (tj. podaży skratek z kanalizacji 
miejskiej).  

8. W okresie letnim w przypadku wysokich temperatur (powyżej 25 st.C) częstotliwość wywozu 
skratek zostanie zwiększona. Odbiór skratek z oczyszczalni odbywał się będzie w tym przypadku 
z połową zapełnionego kontenera. W przypadku oczyszczalni ścieków w Smolnicy wskazane jest 
podstawienie w tym okresie kontenerów o mniejszych pojemnościach.  

9. Czas reakcji, o którym mowa w ust. 2, to okres w którym Wykonawca zobowiązany jest przystąpić 
do fizycznego odbioru odpadów i liczony będzie w tzw. „oknie zgłoszeń”. Zgłoszenia odbioru będą 
przekazywane pomiędzy godzinami 6:00-20:00 („okno zgłoszeń”) 

10. Wjazd i wyjazd z COŚ w Gliwicach odbywać się powinien od strony ul. Nadrzecznej.  
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11. Wymagany sprzęt Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w pierwszym dniu wykonywania 
Umowy tj. …………………………2022r. Sprzęt (a w szczególności jego wymiary) powinien być 
dostosowany do rzeczywistych warunków pracy na terenie oczyszczalni i przepompowni. 

 
§ 22  

(*dla części 2) 

1. Zamawiający oświadcza, że odbierany piasek oznaczony jest zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1923) kodem o nr 19 08 02. 

2. Wymagane terminy odbioru odpadów: 

• Piasek z COŚ w Gliwicach – 1-2 kontenery 7m3/7dni, w przypadku awarii do 4 
kontenerów na dzień, odbiór w miarę potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego, czas 
reakcji – max 12h od zgłoszenia; 

• Piasek ze stacji SZO na terenie COŚ w Gliwicach – w razie konieczności do 50 Mg/rok 
w kontenerach 7m3, czas reakcji – max 12h od zgłoszenia; 

• Piasek z OŚ w Smolnicy - odbiór w miarę potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego, 
czas reakcji – max 12h od zgłoszenia; 

• Piasek z przepompowni ścieków - odbiór w miarę potrzeb zgłaszanych przez 
Zamawiającego, czas reakcji – max 12h od zgłoszenia. 

3. W czasie odpadów atmosferycznych ilość odbieranego piasku z COŚ w Gliwicach dostosowana 
będzie do aktualnej sytuacji panującej na oczyszczalni (tj. podaży piasku z kanalizacji miejskiej). 
Należy zapewnić wówczas wywóz ok. 4 kontenerów piasku na dobę.  

4. Odpady z COŚ w Gliwicach należy odbierać w godzinach 6 -22 od poniedziałku do soboty. 

5. W razie wystąpienia takiej potrzeby Wykonawca zobowiązany jest dokonać odbioru piasku 
w łącznej ilości nieprzekraczalnej 10 kontenerów (100 Mg) w dni świąteczne (tj. niedzielę lub inny 
dzień ustawowo wolny od pracy). Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone wg stawek 
określonych w Formularzu Cenowym. Przewiduje się do 10 wystąpień takich potrzeb. 

6. Puste kontenery dostarczone na COŚ w Gliwicach będą przygotowane do ich załadunku. 
Czynności porządkowe takie jak mycie, zdejmowanie pokryw itp. będą wykonywane przez 
Wykonawcę. 

7. Wjazd i wyjazd z COŚ w Gliwicach odbywać się powinien od strony ul. Nadrzecznej.  

8. Jeżeli z powodu nieterminowego odbioru piasku przy niskich temperaturach dojdzie do 
zamarznięcia piasku w kontenerze, jego rozmrożenie leży po stronie Wykonawcy. W tym czasie 
Wykonawca dostarczy kontenery zastępcze. 

9. Czas reakcji, o którym mowa w ust. 2, to okres w którym Wykonawca zobowiązany jest przystąpić 
do fizycznego odbioru odpadów i liczony będzie w tzw. „oknie zgłoszeń”. Zgłoszenia odbioru będą 
przekazywane pomiędzy godzinami 6:00-20:00  („okno zgłoszeń”).   

10. Wymagany sprzęt Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w pierwszym dniu obowiązywania 
wykonywania Umowy tj. ……………………2022r. Sprzęt (a w szczególności jego wymiary) 
powinien być dostosowany do rzeczywistych warunków pracy na terenie oczyszczalni                         
i przepompowni.  

 
§ 23 

(*dla części 3) 
1. Zamawiający oświadcza, że odpady z lagun (odpady ze studzienek kanalizacyjnych) oznaczone 

są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923) kodem o nr 20 03 06 i stanowią one mieszaninę piasku              
(w największej ilości), osadów i skratek pochodzących z czyszczenia kanalizacji. 

2. Wymagany termin odbioru odpadów - odbiór w miarę potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego, 
czas reakcji – max. 7 dni od zgłoszenia. 

3. Załadunek odpadów do kontenerów w celu ich transportu realizowany będzie przez Wykonawcę  
z wykorzystaniem własnego sprzętu.  
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4. Odbiór odpadów z lagun odbywać się będzie w ciągu tygodnia od zgłoszenia takiej potrzeby 
przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca przy każdorazowym wyjeździe pojazdu z odpadem zobowiązany jest 
do wykonania pomiaru wagi odpadu w obecności przedstawiciela Zamawiającego - na terenie 
COŚ Gliwice ul. Edisona 16 lub w innym miejscu na terenie miasta Gliwice.  

6. Załadunek odpadów z lagun do kontenerów w celu ich transportu odbywać się będzie staraniem, 
sprzętem i na koszt Wykonawcy. 

7. Puste kontenery dostarczone do Zamawiającego będą przygotowane do ich załadunku. 
Czynności porządkowe takie jak np. mycie, zdejmowanie pokryw itp. będą wykonywane przez 
Wykonawcę. 

 
§ 3 

 

1. Z tytułu realizacji usług objętych Umową Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie wg 
stawek określonych w Formularzu Cenowym.  

2. Maksymalne całkowite wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu Umowy wynosi: 

 netto  …………………......... zł (słownie: ………………………………………………………………. 
złotych) + VAT, tj. …………………… zł brutto. 

przy czym dla: (*jeżeli Wykonawca realizuje więcej niż jedną część zamówienia)  

części 1 

netto  …………………......... zł (słownie: ………………………………………………………………. 
złotych) + VAT, tj. …………………… zł brutto. 

części 2 

netto  …………………......... zł (słownie: ………………………………………………………………. 
złotych) + VAT, tj. …………………… zł brutto. 

części 3 

netto  …………………......... zł (słownie: ………………………………………………………………. 
złotych) + VAT, tj. …………………… zł brutto. 

 

3. Cena określona w Formularzu Cenowym uwzględnia wszystkie koszty ponoszone przez 
Wykonawcę w celu realizacji Umowy.  

4. Wynagrodzenie za świadczone przez Wykonawcę usługi będzie płatne miesięcznie na podstawie 
wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez 
Zamawiającego. 

5. Faktury miesięczne za  świadczone przez Wykonawcę usługi wystawiane będą w oparciu o karty 
przekazania odpadów, sporządzone przez Zamawiającego na podstawie potwierdzeń odbioru 
kontenerów z odpadami sporządzonych przez Wykonawcę każdorazowo podczas odbioru 
kontenerów.  

6. Faktury  wystawiane będą osobno dla każdego rodzaju odpadu osobno z wyszczególnieniem 
miejsca odbioru odpadu. 

7. Zamawiający informuje, że ustrukturyzowane faktury elektroniczne mogą być wystawiane                    
i przekazywane, zgodnie z przepisami ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z 
dnia 9 listopada 2018 r., za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania na adres 
https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl (adres PEF – nr NIP Zamawiającego:  6310102608). 
Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego na piśmie o zamiarze wystawienia 
faktury zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w zdaniu poprzednim, na 15 dni przed 
wystawieniem pierwszej faktury w takim trybie. 

8. Faktury elektroniczne mogą być przesyłane na adres faktury@pwik.gliwice.pl. 
9. Zamawiający przy dokonywaniu zapłaty może zastosować mechanizm podzielonej płatności, 

zgodnie z art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa 
VAT). 
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10. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, 
które będą wystawione w jego imieniu, będzie rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe prowadzony jest rachunek VAT oraz, że 
rachunek ten będzie rachunkiem, o którym mowa w art. 96b ust. 3 pkt. 13) ustawy VAT. 

11. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

12. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wcześniejszą płatność 
wynagrodzenia wynikającego ze złożonych faktur w stosunku do terminu płatności, o którym 
mowa w ust. 4. Zasady dokonywania przyspieszonej płatności reguluje Zarządzenie Wewnętrzne 
nr 02/2021 Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach z dnia 21 kwietnia 2021r. w sprawie możliwości 
udzielenia skonta w przypadku przyspieszonej płatności za faktury. 

§ 4 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do legitymowania się przez cały okres obowiązywania Umowy 
niezbędnymi decyzjami/zezwoleniami itp. warunkującymi dopuszczalność wykonywania 
przedmiotu Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania wpisu do 
rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących 
odpadami we właściwym zakresie oraz posiadanych zezwoleń niezbędnych do realizacji Umowy, 
przez cały okres jej obowiązywania i przedkładania ich na każde wezwanie Zamawiającego. 

2. W przypadku zmiany decyzji uprawniającej do wykonywania przedmiotu Umowy, Wykonawca 
zobowiązuje się do niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu kopii takiej zmienionej decyzji. 

 
§ 5 

 
1. Zamawiający będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli 

Wykonawca nie dokona odbioru odpadów w terminie: 

- 3 dni od zgłoszenia potrzeby wywozu piasku lub skratek w przypadku Centralnej Oczyszczalni 
Ścieków; (*dla części 1 i 2) 

- 1 tygodnia od zgłoszenia potrzeby wywozu skratek w przypadku pozostałych obiektów; (dla 
części 1) 

 - 2 tygodni od zgłoszenia potrzeby wywozu piasku w przypadku pozostałych obiektów (*dla części 
2) 

- 2 tygodni od zgłoszenia potrzeby wywozu odpadów z lagun. (*dla części 3) 

2.  Zamawiający będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym jeżeli     
Wykonawca w pierwszym dniu obowiązywania Umowy nie dostarczy sprzętu wymienionego                  
w Załączniku nr 1 do Umowy. 

3.  Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym  
w przypadku stwierdzenia, że transport lub przetwarzanie odpadów odbywa się niezgodnie                    
z obowiązującymi przepisami. 

4. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadku gdy Wykonawca utraci zezwolenia niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy lub 
zostanie wykreślony z rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach 
i gospodarujących odpadami. 

5. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 3-4 może być zrealizowane w terminie do 7 dni od dnia 
stwierdzenia/dowiedzenia się przez Zamawiającego o okolicznościach stanowiących podstawę 
odstąpienia. 

6. W przypadkach określonych w ust. 1 - 4 Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia usług 
stanowiących przedmiot Umowy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, do czasu 
wyboru nowego Wykonawcy bez konieczności uzyskania zgody sądu w trybie art. 480 Kodeksu 
cywilnego. 

7. Strony postanawiają, że wypowiedzenie Umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach 
wymienionych w umowie, z zastrzeżeniem wypowiedzenia z ważnych przyczyn. 

 

 

 



  PO/1/2023 
  Załącznik nr 4  do MP 

§ 6 
 

1. W celu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawca przed jej zawarciem wniósł 
zabezpieczenie w wysokości 5 % wartości Umowy brutto tj. ............................................... zł 
(słownie:..........................…………………………………………………………………………………….) 
w formie ………………………..  

2. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane, tj. w terminie 30 dni od daty upływu okresu 
obowiązywania Umowy.  

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy przez Wykonawcę.  

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi 
zawierać sformułowanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego 
zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy Wykonawca nie wykonał 
przedmiotu zamówienia lub wykonał z nienależytą starannością. Gwarant (Poręczyciel) nie może 
uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od 
przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji, za wyjątkiem pełnomocnictw osoby podpisanej na 
żądaniu lub wezwania Wykonawcy do należytego spełnienia świadczenia (zapłaty należności). 

5. Termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi obejmować cały okres 
wykonywania przedmiotu umowy oraz 30 dni po jego zakończeniu. 

 

§ 7 
 

1. Zamawiający uprawniony jest do obciążenia Wykonawcy karami umownymi: 

a) w przypadku rozwiązania Umowy w trybie § 5 ust. 1 – 4, odstąpienia od umowy lub jej 
wypowiedzenia na podstawie obowiązujących przepisów z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o 
którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy  

b) z tytułu opóźnienia w odbiorze odpadów o których mowa w § 21 w stosunku do terminów 
określonych w § 21 ust. 2 (czas reakcji) – w wysokości 100,00 zł  za każdą godzinę 
opóźnienia; (*dla części 1) 

c) z tytułu opóźnienia w odbiorze odpadów, o których mowa w § 22 w stosunku do terminu 
określonego w § 22 ust. 2 (czas reakcji) – w wysokości 100,00 zł  za każdą godzinę 
opóźnienia; (*dla części 2) 

d) z tytułu opóźnienia w odbiorze odpadów, o których mowa w § 23 w stosunku do terminu 
określonego w § 23 ust. 3 (czas reakcji) – w wysokości 100,00 zł  za każdy dzień opóźnienia; 
(*dla części 3) 

e) za każde naruszenie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w § 4 ust. 1 i 2 Umowy 
w wysokości 10 000 zł  za każde naruszenie; 

f) za każdy stwierdzony przypadek powierzenia podwykonawcy części usług objętych 
przedmiotem Umowy z naruszeniem zapisu § 2 ust. 8 - w wysokości 5 000 zł za każde 
naruszenie.  

2. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych kar umownych należnych od Wykonawcy   
z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, jak również z zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy, o ile nie stoi to w sprzeczności z obowiązującymi bezwzględnie przepisami 
prawa. 

3. Kary umowne stają się wymagalne z momentem powiadomienia Wykonawcy o podstawie                   
i wysokości ich naliczenia. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% maksymalnego całkowitego 
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy w przypadku rozwiązania Umowy 
ze skutkiem natychmiastowym przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie  Zamawiającego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 
kar umownych na zasadach ogólnych. 
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6. Limit łączny kar umownych wynikających z Umowy nie przekroczy 50% maksymalnej wartości 
wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. 

 
§ 8 

Polisa 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej    

działalności, obejmującą odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu 
Umowy oraz ryzyka związane z jego wykonaniem opiewająca na kwotę nie niższą niż: 

a. 180 000 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) – (*dla części 1); 

b. 350 000 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) – (*dla części 2); 

c. 120 000 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych) – (* dla części 3).  

Zakres ochrony powinien obejmować również odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez 
podwykonawców Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania ciągłości tego 
ubezpieczenia przez cały okres realizacji niniejszej umowy. Wykonawca na żądanie 
Zamawiającego jest zobowiązany w całym okresie związania Umową przedłożyć kopię stosownej 
polisy oraz dowody opłacenia wynikających z niej składek w terminie 3 dni od daty wezwania. 

2. Wszelkie szkody powstałe ze zdarzeń nie objętych zakresem ubezpieczenia lub kwoty nie 
odzyskane od towarzystw ubezpieczeniowych będą obciążać Wykonawcę zgodnie z zasadami 
jego odpowiedzialności. 

 
§ 9 

 
1. Strony przewidują możliwość wprowadzania zmian Umowy w drodze pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności. 

 
 
 

§ 10 

1. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku            
z wykonywaniem Umowy, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony 
danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych zgodnie przepisami prawa             
a w szczególności z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych oraz 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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.  

2. Strony zobowiązują się do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez polski organ 
nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych dotyczących 
przetwarzania i ochrony danych osobowych. 

3. Strony oświadczają, że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych znają przepisy 
dotyczące ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienia uprawniające do 
przetwarzania danych osobowych. 

4. Strony oświadczają, że dane osobowe uzyskane w związku z realizacją Umowy, zostaną 
wykorzystane wyłącznie w celu realizacji jej przedmiotu i tak długo jak jest to niezbędne do jej 
wykonania, a po tym czasie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń Stron 
Umowy.  

5. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia mu 
informacji koniecznych do stwierdzenia, że Wykonawca przetwarza i zabezpiecza powierzone mu 
dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, o których mowa            
w ust. 1, także po wygaśnięciu Umowy. 

 
§ 11 

 
Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może rozporządzać 
wierzytelnościami przysługującymi mu na podstawie Umowy. 
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§ 12 

 
Umowa zostaje zawarta na okres od 17.02.2023 do 17.02.2024 lub do dnia wyczerpania kwoty 
wynagrodzenia wskazanej w § 3 ust. 2 Umowy, w zależności od tego co nastąpi szybciej. 

 
§ 13 

 
Do wzajemnego współdziałania przy wykonaniu Umowy strony wyznaczają następujące osoby: 

1.  …………………………. – reprezentujący(a) Wykonawcę – tel. ………………..……………………… 

2.  Pani Aleksandra Zajączkowska – reprezentująca Zamawiającego – tel. (32) 428-44-06 (*w zakresie 
części 1 i 2 dot. COŚ w Gliwicach, SZO oraz OŚ w Smolnicy); 

3.  Pan Krystian Kijas - reprezentujący Zamawiającego – tel. (32) 428-45-29 (*w zakresie części 1 i 2 
dot. przepompowni); 

4.  Pan Robert Janik – reprezentujący Zamawiającego – tel. (32) 428-45-40. (*w zakresie części 3). 

 

§ 14 
 

Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego Umową Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 
powszechnego właściwego miejscowo dla Zamawiającego. 

 
§ 15 

 
1. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:  

a) Załącznik nr 1 – Wykaz sprzętu; 

b) Załącznik nr 2 – Formularz cenowy złożony w Postępowaniu; 

2. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy oraz któregokolwiek z dokumentów, 
o których mowa w ust. 1 lit. a) – b), pierwszeństwo mają postanowienia Umowy. W przypadku 
rozbieżności pomiędzy postanowieniami poszczególnych dokumentów, o których mowa w ust. 1 lit. 
a) – b), poszczególne dokumenty mają znaczenie hierarchiczne zgodnie z kolejnością ich 
przywołania w ust. 1.  

 

§ 16 
 

1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                           WYKONAWCA: 
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