
   

Formularz oferty                   
wraz z załącznikami



Załącznik nr 1 do SIWZ 

………………………………………
                  (miejscowość,  data)   

                                                                  
....................................................................
   (pieczęć adresowa firmy wykonawcy)

                                                                           

Zakład Gospodarki Komunalnej 
Sułkowice Spółka z o.o.
Biertowice 236
32-440 Sułkowice 

O  F  E  R  T  A
Odpowiadając na ogłoszenie w przetargu nieograniczonym  na wykonanie: 
ZAGOSPODAROWANIE  KOMUNALNYCH  OSADÓW  ŚCIEKOWYCH  WRAZ
Z TRANSPORTEM Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BIERTOWICACH 
Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia ogółem
za kwotę:

Cena ofertowa netto Podatek
VAT

Cena ofertowa brutto

……………………………………. zł
słownie ………………………………….
…………………………………………..

………… zł
(………..%)

………………… zł
słownie……………………………………
…………………………………………….

W tym cena jednostkowa naszej oferty  za świadczenie usługi   za jedną tonę zagospodarowania
osadów komunalnych wraz z transportem wynosi: 

……………………………………. zł
słownie ………………………………….
………………………………………

………… zł
(………..%)

………………… zł
słownie……………………………………
…………………………………………….

Czas reakcji  na zgłoszenie odbioru : ………………………….. godziny

minimalny  do 24 godzin – maksymalny do 72 godzin

1. Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania
zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.  

2. Wyżej wymienione usługi wykonamy w terminie: 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. 
3. Oferujemy następujące warunki płatności faktur: ………… ( min. 7 dni).
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy

do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.
5. Uważamy się za związanych niniejszą Ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
6. Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia istotne postanowienia,

które  wprowadzone  będą  do  umowy  zostały  przez  nas  zaakceptowane  i  zobowiązujemy  się



w przypadku  wyboru  naszej  oferty do zawarcia  umowy na wymienionych  warunkach w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Oświadczam, że jestem (zaznaczyć odpowiednie „x ”):
 Mikroprzedsiębiorstwem - zatrudniam średniorocznie do 10 osób
 Małym  przedsiębiorstwem  – zatrudniam średniorocznie mniej niż 50 osób
 Średnim przedsiębiorstwem  – zatrudniam średniorocznie mniej niż 250 osób
 Przedsiębiorstwem zatrudniającym średniorocznie więcej niż 250 osób

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.  13 lub art.  14 RODO1)

wobec osób fizycznych,  od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

9. Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym:

_______________________ ______________________________
Imię i nazwisko e-mail

*niepotrzebne skreślić

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. …………………………………
2. …………………………………

                       
        
                            ..............................................................

(podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika)

1) rozporządzenie 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 119 z 04.05.2016, str. 1). 

*  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).



Załącznik Nr 1 do oferty

 
Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej 
Sułkowice Spółka z o.o.
32-440 Sułkowice, Biertowice 236 

Wykonawca:
……………………………………………
……………………………………………
(Nazwa  i adres wykonawcy/ów)
reprezentowany przez:

……………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego
pn. ZAGOSPODAROWANIE  KOMUNALNYCH  OSADÓW  ŚCIEKOWYCH  WRAZ
Z TRANSPORTEM Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BIERTOWICACH,  prowadzonego przez
Zakład Gospodarki Komunalnej Sułkowice  Spółka z o.o. oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam,  że  nie  podlegam  wykluczeniu  z  postępowania  na  podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
Oświadczam,  że  nie  podlegam  wykluczeniu  z  postępowania  na  podstawie

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz

SIWZ.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art.

24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.

okolicznością,  na  podstawie  art.  24  ust.  8  ustawy  Pzp  podjąłem  następujące  środki  naprawcze:  .

………………………………………………………………………………………………………….

1. Oświadczamy, że ZAMIERZAMY / NIE ZMIERZAMY* powierzyć podwykonawcą wykonanie

następujących części zamówienia:



LP Nazwa części zamówienia Nazwa ( Firma) podwykonawcy 

2. Oświadczam,  że  w  stosunku  do  następującego/ych  podmiotu/tów,  na  którego/ych  zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………

…(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)nie

zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:

……………………………………………………………………..….……(podać  pełną  nazwę/firmę,

adres,  a  także  w  zależności  od  podmiotu:  NIP/PESEL,  KRS/CEiDG),nie  zachodzą  podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Oświadczam,  że  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji
o działalności gospodarczej o którym mowa w dziale VI punkt 2a  SIWZ dostępne są za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych pod adresem ………………………………………….

5. Oświadczam,  że  wszystkie  informacje  podane  w  powyższych  oświadczeniach  są  aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….…….(miejscowość),dnia ………….……. r. 

…………………………………………
(podpis)



Załącznik nr 2 do oferty

Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej 
Sułkowice Spółka z o.o.
32-440 Sułkowice, Biertowice 236 

Wykonawca:

……………………………………………
…………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)
reprezentowany przez:
…………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego
pn. ZAGOSPODAROWANIE  KOMUNALNYCH  OSADÓW  ŚCIEKOWYCH  WRAZ
Z TRANSPORTEM Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BIERTOWICACH,  prowadzonego przez
Zakład Gospodarki Komunalnej Sułkowice Spółka z o.o., oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam,  że  spełniam  warunki  udziału  w  postępowaniu  określone  przez  zamawiającego
w    w    rozdziale V pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania  warunków udziału w postępowaniu,  określonych przez

zamawiającego w rodziale V pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegam na zasobach

następującego/ych  podmiotu/ów:  ……………………………………,  w  następującym  zakresie:

……………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,  że  wszystkie  informacje  podane  w  powyższych  oświadczeniach  są  aktualne  

i  zgodne  z  prawdą  oraz  zostały  przedstawione  z  pełną  świadomością  konsekwencji  wprowadzenia

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.        …………………………………………

(podpis)



Załącznik nr 3  do oferty 

_____________________________
(Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. )

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na: 
ZAGOSPODAROWANIE  KOMUNALNYCH  OSADÓW  ŚCIEKOWYCH  WRAZ
Z TRANSPORTEM Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BIERTOWICACH 
oświadczam, że:

 NIE NALEŻĘ DO GRUPY KAPITAŁOWEJ, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
( t. j. Dz. U. z 2019 poz. 369 )*

 NALEŻĘ DO GRUPY KAPITAŁOWEJ, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
( t. j. Dz. U. z 2019 poz. 369 )  łącznie z niżej wymienionymi Wykonawcami, którzy złożyli
odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia:*

LP Nazwa podmiotu i siedziba

W załączeniu przekazuję następujące dokumenty/  informacje potwierdzające, że powiązania pomiędzy
mną  a  ww.  Wykonawcą/  Wykonawcami  nie  prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji  w  niniejszym
postępowaniu:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………. ……………………………………………………
Miejscowość i data (pieczęcie i podpisy Wykonawcy lub Osób Uprawnionych)

*niepotrzebne skreślić

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie   – powyższe oświadczenie składa każdy z Wykonawców występujących
wspólnie lub Pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców.

UWAGA;  załącznik  należy  złożyć  w terminie  trzech  dnia  od  daty  zamieszczenia  na  stronie  internetowej  wykazu
wykonawców którzy złożyli oferty.



Załącznik nr 4 do oferty 
   (Pieczęć wykonawcy )

ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW 
DO ODDANIA WYKONAWCY DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW

ZAGOSPODAROWANIE  KOMUNALNYCH  OSADÓW  ŚCIEKOWYCH  WRAZ
Z TRANSPORTEM Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BIERTOWICACH

Ja niżej 

podpisany(a) ....................................................................................................................................................

...................

działający w imieniu podmiotu 

………………………………………………………….……………..……………………………………
 (nazwa i adres podmiotu)

Oświadczam, że 

......................................................................................................................................................
(nazwa i adres wykonawcy)

1. Udostępniam Wykonawcy nasze zasoby w zakresie:

………………………………………………………………………………………………………..
określenie zasobu – osoby (potencjał kadrowy)

………………………………………………………………………………………………………..
(należy podać informacje umożliwiające ocenę spełnienia warunków w rozdziale V punkt 2 specyfikacji istotnych

warunków zamówienia)
2. Sposób korzystania udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………..
3. Zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………
4. Będę realizował roboty budowlane, których dotyczą udostępniane zasoby, odnoszące się do 

warunków udziału dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia na których 
polega Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………..

* niepotrzebne skreślić

……………………………………………..
(Podpis osoby uprawnionej – udostępniającej zasoby)

.......................................data..............................

UWAGA:

*załącznik dotyczy wyłącznie wykonawców korzystających z zasobów innych podmiotów         



Projekt 
Załącznik nr 2 do SIWZ

UMOWA ……./2020

W dniu ………2020 r. w   Sułkowicach pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej Sułkowice Spółka
z o.o.  reprezentowaną przez Witolda  Magierę – Prezesa Spółki  zwaną dalej  Zamawiającym z jednej
strony,  a  ………………………………….,  reprezentowana  przez  ………………………. Zwaną  dalej
Wykonawcą z drugiej strony , została zawarta umowa o następującej treści: 

§1. 
Przedmiot umowy

1. Zamawiający  powierza,  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  do   realizacji  świadczenia  usług  pn.:
ZAGOSPODAROWANIE  KOMUNALNYCH  OSADÓW  ŚCIEKOWYCH  WRAZ
Z TRANSPORTEM Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BIERTOWICACH polegających na
odbiorze  komunalnych  osadów  ściekowych  objętych  przedmiotem  zamówienia  zgodnie
z przetargiem nieograniczonym  nr ZGK.271.4.2020

2. Szczegółowy zakres i opis usług będących przedmiotem umowy zawarty jest w Opisie przedmiotu
zamówienia,  który  zawarty  jest  w  Dziale  III  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia
stanowiących integralną część niniejszej umowy. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia
podstawowego dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu
podobnych usług o całkowitej wartości wynoszącej do 50% wartości zamówienia podstawowego.
Zamówienia te obejmują:

-  Zagospodarowanie  komunalnych  osadów  ściekowych  wraz  z  transportem  z  oczyszczalni
ścieków w Biertowicach.
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamówienia
z  wolnej  ręki,  poprzedzone  będzie  stosowanym  zaproszeniem  do  negocjacji  oraz
negocjacjami. 

4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy
o  pracę,  osób   kwalifikowanych  jako  kierowcy,  stanowiący  personel  Wykonawcy  lub
podwykonawcy.

5. W  trakcie  realizacji  zamówienia  Zamawiający  uprawniony  jest  do  wykonywania  czynności
kontrolnych   wobec  Wykonawcy  odnośnie  spełniania  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę
wymogu  zatrudnienia  na   podstawie  umowy o  pracę  osób wykonujących  wskazane  w ust.  4
czynności. 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. 
6. W trakcie  realizacji  zamówienia  na każde  wezwanie  Zamawiającego w wyznaczonym w tym

wezwaniu  terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę
lub  Podwykonawcę   osób  wykonujących  wskazane  w  ust.  1  czynności  w  trakcie  realizacji
zamówienia: 

a) 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
rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i  Rady 2016/679 z 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 – zwanego
dalej:  RODO  (tj.  w  szczególności1  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;

b) 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  RODO.

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;

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
podwykonawcę,  Zamawiający może zwrócić  się  o  przeprowadzenie  kontroli  przez Państwową
Inspekcję Pracy.

§2. 
Termin wykonania

1. Wykonawca zrealizuje usługę objętą przedmiotem niniejszego zamówienia w terminie od dnia 
01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. 

2. Czas reakcji na zgłoszenie odbioru osadów komunalnych ustala się na ……………….. godzin.
3. Czas reakcji Wykonawcy na wykonanie usługi liczony jest od momentu przesłania zgłoszenia na 

adres e-mail : ………………………….
§3. 

Wynagrodzenie
1. Z  tytułu  realizacji  przedmiotu  niniejszej  Umowy,  określonego  w  §1  Zamawiający  wypłaci

Wykonawcy  wynagrodzenie  w  kwocie  …………………………..  PLN,  (słownie  złotych:
…………………………………….. złotych) plus 8 % podatku  …………………….  (słownie
złotych: ……………………………………………………… złotych), co łącznie stanowi kwotę
brutto:………………………………………………………………………………….... (słownie:
………………………………………………………złotych),  z zastrzeżeniem,  iż  cena
jednostkowa za świadczenie usług objętych niniejszą Umową za tonę wynosi ………………
PLN, (słownie złotych………………. złote) plus 8 % podatku  VAT …………..  PLN (słownie
złotych: …………….złotych), co łącznie stanowi kwotę brutto …………………. PLN (słownie
złotych: ……………………………..złotych).

2. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  płatne  będzie  w  miesięcznych  transzach
obejmujących wartość wykonanych w danym miesiącu kalendarzowym usług. 

3. Wysokość  danej  transzy  miesięcznej  będzie  każdorazowo  obliczana  jako  iloczyn  ceny
jednostkowej   za  świadczenie  w  ciągu  jednego  miesiąca  kalendarzowego  usług  objętych
niniejszą Umową  i ilości  ton faktycznie przekazanych odpadów, dla których usługi te były
realizowane  w tym  miesiącu.  Faktyczna  ilość,  dla  których  realizowane  były  przedmiotowe
usługi w danym miesiącu kalendarzowym, ustalone będą w zgodzie z poniższą procedurą:

1) na podstawie kopii kwitów wagowych potwierdzających wagę odpadów komunalnych i
termin ich przyjęcia do instalacji; oraz 

1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. 
Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy RODO; zakres anonimizacji 
umowy musi być zgodny z przepisami.



2) na podstawie potwierdzonej karty przekazania odpadów którą potwierdzi wykonawca
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Cena jednostkowa, o której mowa w ust. 1, in fine, pozostaje wartością niezmienną przez cały
okres obowiązywania Umowy.

5. Kwota, o której mowa w ust. 1, obejmuje podatki, ubezpieczenia oraz wszelkie inne koszty
niezbędne do prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu Umowy. 

6. W  przypadku  realizowania  przedmiotu  umowy  przy  udziale  podwykonawców,  warunkiem
płatności faktur jest przedstawienie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w §8 ust.
4 niniejszej umowy.

7. Miesięczne  transze  wynagrodzenia,  płatne  będą  każdorazowo  na  podstawie  faktury  VAT
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę. 

8. Faktura  płatna  w  terminie  ……  dni  po  otrzymaniu  przez  Zamawiającego  prawidłowo
wystawionej faktury. 

9. W przypadku zamiaru przesłania faktury przez Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF),
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na 7 dni przez planowanym terminem przesłania ww.
dokumentu.

§4. 
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli poweźmie wiadomość o tym, że:
1) nie pozyska zamówienia na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Sułkowice,
2) wszczęte zostało postępowanie upadłościowe Wykonawcy,
3) rozpoczęto likwidację firmy Wykonawcy,
4) Wykonawca  utracił  uprawnienia  do  wykonywania  przedmiotu  umowy  wynikające  z

przepisów szczególnych.  
2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić również, jeżeli Wykonawca:

1) Zaniechał realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez kolejnych 7
dni kalendarzowych;

2) Pomimo  uprzednich,  pisemnych  ,  co  najmniej  dwukrotnych  zastrzeżeń  ze  strony
Zamawiającego  nie  wykonuje  usług  zgodnie  z  postanowieniami  umowy lub  w istotny
sposób narusza zobowiązania umowne.

3. W przypadkach wymienionych  w ust.  1 i  2  Zamawiający może w ciągu 7 dni  po pisemnym
uprzedzeniu,  przejąć  sam prowadzenie  usług  określonych  niniejszą  umową  lub  powierzyć  je
innemu podmiotowi, a kosztami tych usług obciążyć Wykonawcę.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w przypadkach określonych w ust. 1 i 2 powinno zostać
złożone  w  terminie  14  dni  od  powzięcia  przez  Zamawiającego  informacji  o  okolicznościach
uprawniających do odstąpienia.

5. Ponadto w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży  w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy
Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy w terminie  14  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  tych
okolicznościach.  W  takim  przypadku  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy. W tym celu Zamawiający wraz z Wykonawcą winni
ustalić wartość faktycznie wykonanych przez Wykonawcę usług a Wykonawca zobowiązuje się
współpracować z Zamawiającym w tym zakresie.

6. Po odstąpieniu od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca powinien niezwłocznie usunąć z
obsługiwanego  terenu  wszystkie  swoje  urządzenia  techniczne  w  szczególności  urządzenia  do
gromadzenia odpadów. 

§5.
Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę

1. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje istotnych postanowień
umowy tj. gdy:



1) Nie wypłaca  Wykonawcy,  bez uzasadnionej  przyczyny,   wynagrodzenia  za wykonanie
usługi do 30 dni od terminu płatności ustalonego w umowie,

2) Odmawia  bez  uzasadnienia  zatwierdzenia  protokołu  wykonania  usług  w  okresie
rozliczeniowym,

3) Zawiadomi Wykonawcę, że w wyniku nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł
wykonywać zobowiązania.

2. Odstąpienie od umowy winno być  w formie pisemnej i  zawierać uzasadnienie;  może być ono
złożone dopiero po wyznaczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę terminu dodatkowego,  na
spełnienie  świadczenia,  nie  krótszego  niż  7  dni,  do  wypełnienia  postanowień  umowy  i
poinformowaniu go, że po bezskutecznym upływie terminu Wykonawca odstąpi od umowy.

3. Po odstąpieniu od umowy Wykonawca powinien możliwie najszybciej usunąć z obsługiwanego
terenu wszystkie urządzenia techniczne w szczególności urządzenia do gromadzenia odpadów. 

§6. 
Ubezpieczenia

1. Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego lub Wykonawcy z tytułu szkód
powstałych  w  związku  z  zaistnieniem  określonych  zdarzeń  losowych  i  odpowiedzialności
cywilnej  w  czasie  realizacji  umowy,  Wykonawca  zawrze  odpowiednią  umowę  ubezpieczenia
przed zawarciem umowy.

2. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przedstawienia  na  każde  żądanie  Zamawiającego  polisy

ubezpieczeniowej oraz dowód opłacania składek.

§7.
Kary umowne

1. Zamawiającemu  przysługują  od  Wykonawcy  kary  umowne  w  poniższych  przypadkach
i wysokościach:

1) 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień
opóźnienia w terminowym odebraniu osadów.

2) 10% wynagrodzenia brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy za odstąpienie od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy

3) 10 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy
przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego.

2. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umowną  w  wysokości  10%  kwoty  wynagrodzenia
umownego, w przypadku odstąpienia od Umowy na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych
od Wykonawcy. 

3. Jeżeli  szkoda powstanie  z  innych przyczyn  niż  te,  dla  których zastrzeżono karę w niniejszym
paragrafie, bądź jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych według Kodeksu Cywilnego. 

§8
Podwykonawcy

Wykonawca wykona przedmiot umowy sam, bez udziału podwykonawców/ z udziałem podwykonawców
lub

1. Wykonawca  wykona  przy  udziale  Podwykonawców  następujące  części  przedmiotu  umowy:
………………………………………………………………………………………………….

2. Do  zawarcia  umowy  przez  Wykonawcę  z  Podwykonawcami  wymagana  jest  zgoda
Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę
umowy z Podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosił na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżenia , uważa
się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.



3. Wykonawca  nie  może  bez  zgody  Zamawiającego  powierzyć  wykonania  całości  lub  części
przedmiotu umowy oraz przekazać praw i obowiązków, wynikających z umowy na osoby trzecie.

4. Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączony będzie jeden z trzech niżej wymienionych
dokumentów:

1) kopia  faktury  Podwykonawcy  wraz  z  dowodem  dokonania  płatności  na  rzecz
Podwykonawcy,

2) oświadczenie Podwykonawcy stwierdzające, iż wszelkie wymagalne należności ze strony
Wykonawcy zostały na dany dzień w pełni uregulowane,

3) kopia  faktury  Podwykonawcy  wraz  z  wnioskiem  Wykonawcy  o  potrącenie  z  jego
wynagrodzenia  należności  Podwykonawcy  i  tym  samym  pomniejszenie  płatności
wynikającej  z  wystawionej  przez  niego  faktury  oraz  dokonanie  z  potrąconej  kwoty
płatności dla Podwykonawcy zgodnie z wystawioną przez niego fakturą.

5. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  prace,  które  wykonuje  przy  udziale
Podwykonawców.

6. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach
płatności określonych w zawartej z nim umowie.

§9. 
Zmiana umowy

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy.

2. W  trakcie  trwania  umowy  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  pisemnego  powiadamiania
Zmawiającego o zmianie siedziby lub nazwy firmy, zmianie osób reprezentujących, ogłoszeniu
upadłości, ogłoszeniu likwidacji, zawieszenia działalności, wszczęcia postępowania układowego,
w którym uczestniczy Wykonawca. 

3. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 

§ 11. 
Postanowienia końcowe

1. Spory wynikłe w związku z realizacja przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w
drodze  wspólnych  negocjacji,  a  w  przypadku  niemożności  ustalenia  kompromisu  będą
rozstrzygane one przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2.  W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszej  Umowie  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu
cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Umowę  sporządzono  w  4  jednobrzmiących  egzemplarzach  z  tego  3  egzemplarze  otrzymuje
Zamawiający a 1 egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 
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