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Nr referencyjny: K-dzpz/382-2/2022                                                                              Załącznik nr 8  
 

Projektowane postanowienia umowy 
 

UMOWA NR …../2022 
 
zawarta w dniu ……….. 2022 roku w Tarnowie pomiędzy: 
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie z siedzibą 33-100 Tarnów, ul. 
Mickiewicza 8 reprezentowaną przez: 

- dr hab. Małgorzatę Kołpę – Rektora PWSZ w Tarnowie 
- przy udziale mgr Katarzyny Michalik – Kwestora PWSZ w Tarnowie 

zwaną dalej „Zamawiającym” a 
………………………………………………………………………………….………………….. 
reprezentowanym/ą przez: 

- ……………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą” 

 
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z póź. zm.). 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 1 

 
I. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych z posesji PWSZ w Tarnowie usytuowanych w następujących lokalizacjach 
Tarnowa:  
a) Budynek A, B, CD, EFG – ul. Mickiewicza 8,  
b) Budynek Domu Studenta – ul. Słowackiego 7.  

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji zamówienia 
zagospodarowanie:  
a) zmieszanych odpadów komunalnych,  
b) odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z podziałem na:  
− papier - w tym odpady z papieru, tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady 

opakowaniowe z tektury,  
− metale i tworzywa sztuczne - w tym odpady metali, odpady opakowaniowe z metali, 

odpady tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz 
odpady opakowaniowe wielomateriałowe,  

− szkło - w tym odpady ze szkła i odpady opakowaniowe ze szkła.  
c) bioodpady, w szczególności: trawa, liście, gałęzie.  
d) odpady poremontowe zawierające np. tynki, kafle, gipsy, cegły, gruz albo zdarte 

podłogi, wyprodukowane z najróżniejszych rodzajów materiałów (deski, panele, 
linoleum, wykładziny).  

II. Realizacja przedmiotu zamówienia:  
1. Usługa obejmuje:  
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a) zapewnienia ciągłości świadczenia usługi systematycznego wywożenia odpadów, nie 
powodując ich zalegania,  

b) utrzymania będących własnością wykonawcy pojemników/kontenerów/zbiorników 
oraz innych urządzeń służących do składowania odpadów komunalnych 
zmieszanych, papieru, metali i tworzyw sztucznych, szkła we właściwym stanie 
higienicznym (mycie i dezynfekcja) i technicznym,  

c) ponownego ustawienia pojemników/kontenerów/zbiorników po dokonaniu wywozu 
odpadów na właściwe miejsce lokalizacji,  

d) usuwanie odpadów wokół pojemników/kontenerów/zbiorników w przypadku 
nieterminowego wykonania usługi lub w przypadku wydostania się odpadów z 
pojemników w trakcie ich przeładunku,  

e) utylizację odpadów (zrzut na składowisko odpadów).  
2. Przewidywana ilość pojemników w okresie trwania umowy oraz częstotliwość 

odbioru odpadów: 
a) Odpady niesegregowane (zmieszane):  
− ul. Mickiewicza 8 - 1 pojemnik stacjonarny KP-7 przeznaczony do gromadzenia 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod: 20 03 01) – wywóz 2 x 
w tygodniu (104 razy w roku), 

− ul. Słowackiego 7 - 3 pojemniki czterokołowe o pojemności 1,1 m3 przeznaczone do 
gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod: 20 03 
01) – wywóz 2 x w tygodniu (104 razy w roku),  

b) Odpady segregowane papier:  
− ul. Mickiewicza 8 - 1 pojemnik o pojemności 1,1 m3 na odpady segregowane 

przeznaczony do gromadzenia papieru i tektury (kod: 15 01 01) – wywóz 2 x w 
miesiącu (24 razy w roku), 

− ul. Słowackiego 7 - 1 pojemnik o pojemności 0,24 m3 na odpady segregowane 
przeznaczony do gromadzenia papieru i tektury (kod: 15 01 01) – wywóz 2 x w 
miesiącu (24 razy w roku),  

c) Odpady segregowane metale i tworzywa sztuczne:   
− ul. Mickiewicza 8 - 1 pojemnik o pojemności 1,1 m3 na odpady segregowane 

przeznaczony do gromadzenia metali i tworzyw sztucznych (kod: 15 01 02) – wywóz 2 
x w miesiącu (24 razy w roku),  

− ul. Słowackiego 7 - 1 pojemnik o pojemności 0,24 m3 na odpady segregowane 
przeznaczony do gromadzenia metali i tworzyw sztucznych (kod: 15 01 02) – wywóz 2 
x w miesiącu (24 razy w roku),  

d) Odpady segregowane szkło:  
− ul. Mickiewicza 8 - 1 pojemnik o pojemności 0,24 m3 na odpady segregowane 

przeznaczony do gromadzenia szkła (kod: 15 01 07) – wywóz 2 x w miesiącu (24 razy 
w roku),  

− ul. Słowackiego 7 - 1 pojemnik o pojemności 0,24 m3 na odpady segregowane 
przeznaczony do gromadzenia szkła (kod: 15 01 07) – wywóz 2 x w miesiącu (24 razy 
w roku),  

e) Bioodpady:  
− ul. Mickiewicza 8 - bioodpady w ilości 60 m3 rocznie (kod: 20 02 01) – wywóz w 

terminie do 7 dni od telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego.  
f) Odpady poremontowe:  
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− ul. Mickiewicza 8, – 1 kontener o pojemności 6 m3 przeznaczony do gromadzenia 
odpadów poremontowych (kod: 17 09 04) – wywóz w terminie do 7 dni od 
telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego.  

 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami oraz przy uwzględnieniu wymogu najwyższej staranności i jakości 
świadczonej usługi. 

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane ustawami aktualne decyzje, 
zezwolenia pozwalające mu wykonywać przedmiot umowy i zobowiązuje się przedstawić 
je do wglądu każdorazowo na żądanie Zamawiającego w trakcie trwania umowy.  

3. Po zgłoszeniu przez Zamawiającego konieczności odbioru odpadów poremontowych i 
bioodpadów w formie pisemnej na adres e-mail ……………….., lub telefonicznie pod numer 
…………... Wykonawca w ciągu 7 dni zobowiązany będzie do zrealizowania usługi. 
Załadunku odpadów na podstawiony przez siebie środek transportu dokonuje 
Wykonawca. 

4. Wykonawca w całym okresie obowiązywania umowy ma obowiązek posiadać pojazdy 
oraz potencjał osobowy gwarantujący stałe, ciągłe i bezawaryjne świadczenie usług 
odbioru i zagospodarowania odpadów. 

5. W przypadku awarii samochodu i braku możliwości odebrania odpadów w terminie, 
należy niezwłocznie poinformować Kierownika Działu Gospodarczego: Józefa Ligęzę (tel. 
501 033 079) o zaistniałej sytuacji oraz ustalić nowy termin odbioru. 

6. Wykonawca w okresach miesięcznych zobowiązany będzie sporządzać zbiorcze 
zestawienie ilości wykonanych usług – wzór zestawienia Wykonawca jest zobowiązany 
przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu najpóźniej do 5 dni od dnia podpisania 
umowy. Zestawienie winno zawierać min. datę wykonania każdej usługi, rodzaj odpadu, 
pojemność pojemników odebranych w ramach realizacji zamówienia, a także będzie 
podlegało zatwierdzeniu przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu odbioru odpadów  
i przedstawienia do zatwierdzenia Zamawiającemu, najpóźniej do 5 dni od dnia 
podpisania umowy.  

8. W trakcie realizacji umowy harmonogram o którym mowa w ust. 7 może ulec zmianie w 
zakresie częstotliwości wywozu odpadów w zależności od potrzeb Zamawiającego, co nie 
wymaga aneksowania umowy. Harmonogram z uwagi na bieżącą sytuację 
Zamawiającego związaną z ograniczeniami funkcjonowania Uczelni z uwagi na stan 
epidemii może ulec zmianie w zakresie częstotliwości wywozu odpadów opisanej w  § 1 
rozdz. II ust. 2. Zmiana harmonogramu będzie następowała poprzez złożenie pisemnego 
oświadczenia o zmianie harmonogramu przez Zamawiającego, co nie wymaga akceptacji 
Wykonawcy. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.  

9. Wykonawca zobowiązany jest postępować z odpadami zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, a w szczególności:  
a) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.),  
b) ustawą z dnia 13 września 1966 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.), 
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c) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1973 z późn. zm.).ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.). 

10. Wykonawca przekazuje do nieodpłatnego użytkowania na czas trwania umowy 
pojemniki/kontenery/zbiorniki, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do prawidłowego 
wykonania usługi. Wykonawca ma obowiązek wymiany na nowy wymienionych wyżej 
pojemników i sprzętu w przypadku braku możliwości dalszego używania z uwagi na ich 
stan.  

11. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia, wymagania oraz potencjał 
techniczny i osobowy w celu wykonania przedmiotu umowy, w szczególności umowę z 
Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub inną instalacją 
spełniającą wymogi określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.). 

 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 3 

Zamawiający zobowiązany jest do:  
a) gromadzenia odpadów w odpowiednich pojemnikach/kontenerach/zbiornikach,  
b) utrzymania w czystości miejsca usytuowania pojemnika/kontenera/zbiornika,  
c) zapewnienia odpowiedniej nawierzchni lokalizacji pojemnika/kontenera/zbiornika, 
d)  zapewnienia drogi dojazdowej do pojemników/kontenerów/zbiorników, 

swobodnego dostępu do nich oraz odpowiedniego miejsca do manewrowania 
pojazdem.  

 
WARTOŚĆ UMOWY 

§ 4 

1. Łączna wartość umowy za wykonanie usługi określonej w § 1 umowy w dniu 
podpisywania umowy ustala się, z zastrzeżeniem ust. 5 na kwotę brutto ........................... 
zł (słownie: .......................................................), co jest zgodne z ofertą Wykonawcy z 
dnia ………….., która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

2. Cena jednostkowa za wywóz poszczególnego rodzaju pojemnika/kontenera/zbiornika 
została określona w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.  

3. Cena jednostkowa, o której mowa w ust. 2, pozostanie niezmienna przez okres 
obowiązywania niniejszej umowy, cena może ulec zmianie wyłącznie w przypadkach 
określonych w § 9 umowy.  

4. W cenach jednostkowych zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (koszt wstawienia 
pojemników w niezbędnej ilości i zastępowaniem zużytych pojemników nowymi, 
transport, czynności związane z przygotowaniem wywozu oraz koszty unieszkodliwiania, 
składowania, określone prawem podatki, opłaty gminne i środowiskowe, inne należności 
publicznoprawne itp.) związane z wywozem odpadów komunalnych stałych oraz 
odpadów segregowanych z obiektów Zamawiającego.  

5. Faktyczna wartość zleconej usługi uzależniona będzie od rzeczywistych potrzeb 
Zamawiającego tj. ilości wytworzonych odpadów. 

 
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

§ 5 
1. Strony ustalają, iż rozliczenie za wykonanie usługi odbywać się będzie w okresach 

miesięcznych na podstawie faktur VAT wraz z załącznikami.  
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2. Podstawą wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy będzie rzeczywista ilość wywiezionych 
pojemników tj. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie miesięczne w wysokości powstałej przez 
pomnożenie ilości pojemników/kontenerów/zbiorników wywiezionych w danym miesiącu 
przez cenę jednostkową określoną w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.  

3. Zapłata faktury następować będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 14 
dni, od daty wystawienia faktury VAT. Warunkiem wystawienia faktury jest zatwierdzone 
przez Zamawiającego zbiorcze zestawienie ilości wykonanych usług. 

4. Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane 
przez Zamawiającego płatności. 

5. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 09.11.2018r o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.) Zamawiający jest 
obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych 
przesyłanych za pośrednictwem platformy. Zamawiający nie jest zobowiązany do 
odbierania za pośrednictwem platformy innego rodzaju dokumentów. 
 

REKLAMACJE 
§ 6 

1. Reklamacje dotyczące terminowości lub jakości wykonania usług przyjmowane będą w 
............... (zostanie wpisana pełna nazwa/adres Wykonawcy) tel. ........... e-mail: 
.................... w okresie 24 godzin od dnia planowanego lub dokonanego usunięcia 
odpadów z uwzględnieniem dni wolnych od pracy, niedziel i świąt. 

2. Uznanie reklamacji za zasadną wymaga przeprowadzenia kontroli Wykonawcy w dniu 
zgłoszenia z udziałem Zamawiającego lub osób przez niego upoważnionych.  

3. Każda ze stron posiada prawo inicjowania wspólnej kontroli realizacji umowy, z której to 
kontroli sporządza się protokół z odpowiednimi ustaleniami dotyczącymi zakresu i jakości 
wykonywanych robót oraz ewentualnej rekompensaty na ogólnie obowiązujących 
zasadach.  

4. Po upływie wymienionego w ust. 1 terminu wniesienia skargi, usługę uznaje się za 
wykonaną bez zastrzeżeń, Zamawiający traci prawo do wnoszenia zarzutów w tym 
przedmiocie i wywodzenia skutków prawnych w późniejszym terminie. 

 
TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

§ 7 

1. Umowa zostaje zawarta na okres: od dnia ……….. do dnia……..(12 m-cy).  
2. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia przypadającego na koniec miesiąca 
kalendarzowego.  

3. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym 
czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 10 % niezrealizowanej 
części wartości brutto umowy, jeżeli:  
a) Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej 

umowy lub normami i warunkami określonymi prawem, Zamawiający wyzywa 
Wykonawcę do zaprzestania wykonywania usługi w sposób nieprawidłowy, po czym 
w przypadku realizacji w dalszym ciągu w sposób nieprawidłowy może odstąpić od 
umowy zachowując prawo do naliczenia kary umownej.  

b) Wykonawca przerwał realizację usług i nie kontynuuje ich pomimo pisemnego 
wezwania Zamawiającego,  
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c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu 
wypowiedzenia jeżeli:  

 Wykonawca utracił uprawnienia konieczne do prowadzenia działalności,  
 zmiana przepisów prawa regulujących obowiązki Stron z zakresu zagospodarowania 

odpadów, uniemożliwia realizację niniejszej umowy.  
4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  
 

KARY UMOWNE 
§ 8 

1. W przypadku każdego nieterminowego odbioru odpadów, nie dostarczenia kontenera 
zastępczego do odpadów komunalnych zmieszanych – naliczana będzie kara umowna w 
wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.  

2. W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 1 przewyższa 
ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

3. Kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
druga strona, będzie naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 10% 
niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy.  

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu 
wynagrodzenia. 

5. Łączna wysokość kar pieniężnych naliczonych na rzecz Wykonawcy nie może przekraczać 
30% wynagrodzenia. 

 
ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 

§ 9 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień niniejszej umowy, w tym:  

a) zmiany danych stron umowy (np. siedziby, adresu),  
a) w przypadku konieczności zmiany częstotliwości (zwiększenie ponad zakres umowy) 

wywozu odpadów komunalnych z posesji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 
Tarnowie. 

b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:  
 w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT,  
 w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego 

zgodnie z Ustawą z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę (t.j. Dz.U. 2018r. poz. 2177 z póż. zm.) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

 w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu, lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie wykonawcy, któremu 
zamawiający udzielił zamówienia, jeśli ma go zastąpić nowy wykonawca w wyniku 
połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz 
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nie pociąga za sobą innych istotnych zmian umowy. Ponadto nowy wykonawca musi 
przedstawić dokument potwierdzający fakt zastąpienia dotychczasowego wykonawcę.  

3. Umowa może ulec zmianie, jeżeli z przyczyn obiektywnych, niezależnych od woli stron 
nastąpi zmiana stanu prawnego (w zakresie prawa krajowego lub lokalnego) lub zmiana 
stanu faktycznego (np. wyroki sądów, orzeczenia administracji), które sprawią, że 
wykonanie umowy w sposób w niej określony stanie się niemożliwe.  

4. W przypadku określonym w ust. 3 strony będą dążyć do dostosowania postanowień 
umowy dotkniętych zmianami do zmienionego stanu prawnego lub faktycznego. Zmiany 
te nie mogą prowadzić do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia 
możliwa jest wyłącznie w drodze wyroku bądź ugody zawartej przed sądem.  

5. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian umowy w zakresie terminu jej 
obowiązywania, o którym mowa w § 7 ust. 1 – w przypadku niewykorzystania wartości 
umowy określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.  

6. Wszystkie zmiany opisane w niniejszym paragrafie wymagają sporządzenia stosownego 
aneksu do umowy. 

 
KLAUZULA ZATRUDNIENIA 

§ 10 

1. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 
Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, polegających na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320 z póź. zm.). 

2. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, które dotyczą wymagania 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia tj. w szczególności: 
- czynności związane bezpośrednio z niniejszym zamówieniem (pracownicy wykonujący 
czynności wywozu oraz zagospodarowania odpadów). 

3. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz osób wykonujących czynności 
wskazane w § 10 ust. 2 zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
jak i Podwykonawcę. Wykaz zostanie przedłożony w ciągu 14 dni od dnia podpisania 
umowy. W przypadku wystąpienia zmian dotyczących zatrudnienia osób wykonujących 
czynności wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek w terminie 14 dni 
roboczych od ich zaistnienia zgłosić na piśmie zmianę Zamawiającemu pod rygorem 
naliczenia kary umownej w wysokości 200,00 zł brutto. 

4. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, 
o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełniania tych 
wymagań. W okresie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo do sprawdzenia 
tożsamości każdego z pracowników, wykonujących czynności wskazane przez 
Zamawiającego i sprawdzenia zgodności z przedstawionym Zamawiającemu wykazem 
osób. 

5. W przypadku stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego w odniesieniu do 
przedłożonego Zamawiającemu wykazu osób, Zamawiający ma prawo naliczyć karę 
umowną w wysokości 200,00 zł brutto. 

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego (po rygorem kary 
umownej 200,00 zł brutto za każdy dzień ponad termin) w wyznaczonym w tym 
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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 czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: 
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, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
Podwykonawcy. 
b) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę zatrudnionego pracownika, których dotyczy 
w/w oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 
zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem RODO (tj. w 
szczególności bez adresów, numeru pesel pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie 
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 
wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do 
zidentyfikowania. 
c) Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę składanek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 
d) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. 
Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimozacji. 

 
PODWYKONAWSTWO 

§ 11 
1. Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w realizacji części zamówienia.  
2. Podwykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia na takich warunkach, na 

jakich zobowiązany był realizować Wykonawca.  
3. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy w zakresie wskazanym 

w ofercie, tj. zakres: ……………, nazwa podwykonawcy: ………… (wypełnić tyle razy, ile 
konieczne).  

4. Wykonawca, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), w terminie 7 dni od jej zawarcia, z 
wyłączeniem umów o podwykonawstwo, których wartość jest mniejsza niż 0,5% wartości 
umowy o zamówienie publiczne.  

5. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w umowie o podwykonawstwo termin zapłaty 
faktury dla podwykonawcy nie dłuższy niż 21 dni oraz informację o rachunku bankowym, 
na który będzie przelewał należne mu wynagrodzenie. 

6. Wykonawca wykonujący przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawcy/ów ponosi 
pełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie działania.  
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7. Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z Podwykonawcy*.  
*(treść dotycząca przypadku, gdy Wykonawca powierza podwykonawcy wykonanie zamówienia)  
 

Wykonawca nie powierza Podwykonawcy wykonania żadnej części zamówienia**.  
**(treść dotycząca przypadku gdy Wykonawca nie powierza podwykonawcy wykonania zamówienia). 
 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 12 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy kodeksu cywilnego.  

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się 
rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie 
rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 
każdej ze stron. 
 

 
        ZAMAWIAJĄCY                                                                         WYKONAWCA 


