
 

     Załącznik nr 4 do SWZ 
UMOWA nr ....................... (projekt) 

 
zawarta w dniu .......................... pomiędzy: 
Skarbem Państwa - Aresztem Śledczym w Warszawie-Białołęce, NIP: 5241065481, zwany dalej 
„Zamawiającym”, którego reprezentuje: 
........................ - ............................., 
a  
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)  
......................................., z siedzibą w …............................, kod pocztowy ................., przy ulicy 
......................., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: .................., NIP: ........................, zwany dalej „Wykonawcą”, którego 
reprezentuje/ą: 
……………………………………..; 
………………………………………. 
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG) 
(imię i nazwisko)..........................., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą .................. z 
siedzibą ...................................................., kod pocztowy ................., przy ulicy ......................., 
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP:…………..............., 
zwany dalej ,,Wykonawcą”,  
Informacja odpowiadająca aktualnemu odpisowi z Centralnej Ewidencji i Działalności 
Gospodarczej stanowi załącznik nr 1 do umowy, 
łącznie zwanych „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”, w wyniku przeprowadzonego 
postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na 
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2022 r. poz. 1710, z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, o następującej treści: 
 

§ 1  
1. Przedmiotem umowy jest odbiór przez Wykonawcę odpadów komunalnych oraz 

bioodpadów (zwanych dalej „odpadami”) z terenu Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce 
zgodnie z poniższym zestawieniem: 
 

Lp. 

Miejsce 

gromadzenia i 

odbioru 

odpadów 

Frakcja 

Pojemność 

pojemnika 

/litr/ 

Ilość /szt./ 

pojemników do 

opróżnienia w 

czasie trwania 

umowy 

Cena 

jednostkowa 

brutto za 

opróżnienie 

pojemnika /zł/ 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Areszt 

Śledczy w 

Warszawie-

Białołęce 

ul. Ciupagi 1 

03-016 

Warszawa 

Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne 20 03 01 

1100 1450  

Odbiór 3 razy w tygodniu 

(w dni tygodnia: 

poniedziałek, środa, 

piątek). Podstawić 12 

pojemników. 

2 

Odpady segregowane - 

opakowania z papieru i 

tektury 15 01 01 

1100 12  

Odbiór raz w miesiącu (w 

dni tygodnia: 

poniedziałek lub środa 

lub piątek). Podstawić 1 

pojemnik. 

3 

Odpady segregowane - 

opakowania z tworzyw 

sztucznych 15 01 02 i 

opakowania z metali 

15 01 04 

1100 6  

Odbiór raz na dwa 

miesiące (w dni tygodnia: 

poniedziałek lub środa 

lub piątek).  Podstawić 1 

pojemnik.  

4 

Odpady segregowane - 

opakowania ze szkła 15 

01 07 

1100 3  

Odbiór raz na kwartał (w 

dni tygodnia: 

poniedziałek lub środa 

lub piątek). Podstawić 1 

pojemnik. 



 

5 Bioodpady 20 01 08 1100 104  

Odbiór raz w tygodniu (w 

dni tygodnia: 

poniedziałek lub środa 

lub piątek).  podstawić 2 

pojemniki. 

6 

Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne 20 03 01 

240 156  

Odbiór 3 razy w tygodniu 

(w dni tygodnia: 

poniedziałek, środa, 

piątek).  Podstawić 1 

pojemnik. 

7 

Areszt 

Śledczy w 

Warszawie-

Białołęce 

ul. Ciupagi 1a 

03-016 

Warszawa 

Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne 20 03 01 

1100 52  

Odbiór raz w tygodniu. 

(w dni tygodnia: 

poniedziałek lub środa 

lub piątek). Podstawić 1 

pojemnik. 

8 

Odpady segregowane - 

opakowania z papieru i 

tektury 15 01 01 

1100 18  

Odbiór raz na 3 tygodnie. 

(w dni tygodnia: 

poniedziałek lub środa 

lub piątek). Podstawić 1 

pojemnik. 

9 

Odpady segregowane - 

opakowania z tworzyw 

sztucznych 15 01 02 i 

opakowania z metali 

15 01 04  

240 12  

Odbiór raz w miesiącu. 

(w dni tygodnia: 

poniedziałek lub środa 

lub piątek). Podstawić 1 

pojemnik. 

10 

Odpady segregowane - 

opakowania ze szkła 15 

01 07 

240 12  

Odbiór raz w miesiącu. 

(w dni tygodnia: 

poniedziałek lub środa 

lub piątek). Podstawić 1 

pojemnik 

 
2. Wykonawca jako odbiorca odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699, z późn. zm.) przyjmuje obowiązki wynikające z przepisów 
tejże ustawy związane z realizacją niniejszej umowy. 

3. Wykonawca posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w 
art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach 
(Dz.U. 2022 poz. 1297, z późn. zm.), prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy w 
zakresie objętym przedmiotem umowy pod numerem: ................... 

4. Wykonawca posiada aktualny wpis do Rejestru Bazy danych o produktach  i opakowaniach 
oraz o gospodarce odpadami (BDO) prowadzonym przez Marszałka Województwa, o którym 
mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699  z 
późn. zm.) pod numerem ............................ 

5. Wykonawca oświadcza, że spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu 
odpadów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1742). 

6. Zamawiającemu, w terminie wskazanym w § 4, przysługuje prawo do niezrealizowania 
pełnego przedmiotu umowy. Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu 
umowy w wysokości minimalnej 60% wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. Niezrealizowanie pełnego przedmiotu umowy przez 
Zamawiającego nie może być podstawą do zgłaszania przez Wykonawcę roszczeń z tytułu 
niezrealizowanych dostaw lub podstawą do odmowy realizacji dostaw. 

7. Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie odebrane 
pojemniki. Zmiana ilości odbieranych pojemników w trakcie obowiązywania umowy nie może 
być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych usług lub podstawą do 
odmowy realizacji usług. 

8. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne z 
obowiązującymi przepisami postępowanie z odebranymi odpadami oraz zobowiązuje się do 



 

pokrycia wszelkich szkód, jakie poniósłby Zamawiający z powodu udowodnionego, 
sprzecznego z przepisami postępowania Wykonawcy. 

9. Wykonawca zawierając niniejszą umowę oświadcza, iż posiada wszystkie niezbędne 
pozwolenia do wykonania przedmiotu umowy, a także wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, w 
tym także pojazdów, którymi wykonywana jest usługa. 

10. Wykonawca oświadcza, ze przedmiot umowy będzie realizował pojazdami spełniającymi 
Europejski Standard Emisji Spalin na poziomie co najmniej EURO .... 

11. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdej 
przeszkodzie w realizacji umowy. 

 
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do odbierania odpadów w dni powszednie, w godzinach od 
10.00 do 12.00, zgodnie z częstotliwością wskazaną w § 1 ust. 1. 

2. W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów, o którym mowa w ust. 1, będzie wypadał w dzień 
ustawowo wolny od pracy, Wykonawca zobowiązany będzie odebrać odpady w najbliższy 
dzień roboczy poprzedzający ustalony dzień odbioru odpadów.  

3. Wykonawca, w terminie 2 dni od dnia rozpoczęcia obowiązywania umowy i na czas jej 
trwania, dostarczy na własny koszt i nieodpłatnie udostępni Zamawiającemu niezbędną ilość 
pojemników do składowania odpadów. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt pojemników wskazanych w ust. 3 
w terminie 14 dni od dnia zakończenia obowiązywania umowy. 

5. Wykonawca odpowiada za załadunek odpadów tak, aby zapobiegać ich rozsypaniu, a w 
przypadku rozsypania się odpadów podczas załadunku lub przewozu na terenie 
Zamawiającego, zobowiązuje się do ich uprzątnięcia.  

6. Pracownik Wykonawcy, realizujący obiór odpadów, sporządzi każdorazowo niezwłocznie po 
ich odbiorze dokument określający co najmniej: datę odbioru odpadów, rodzaj i ilość 
odebranych pojemników z odpadami, rodzaj odebranych frakcji odpadów. Dokument ten 
każdorazowo potwierdza podpisem pracownik nadzorujący odbiór odpadów na terenie 
Zamawiającego. Dokument ten zostaje sporządzony w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Jeden egzemplarz dokumentu pozostaje u 
Zamawiającego.  

7. Pracownicy Wykonawcy, realizujący umowę, zobowiązani są do podporzadkowania się do 
poleceniom osób wyznaczonych przez Zamawiającego do nadzoru ich pobyt na terenie 
Zamawiającego. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wywołane swoją działalnością 
lub zaniechaniem działania na terenie Zamawiającego, w tym użyciem niewłaściwego sprzętu 
i narzędzi lub nieodpowiednim ich stosowaniem, niewłaściwą organizacją pracy i 
nieprzestrzeganiem przepisów bhp i ppoż. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru odpadów pojazdami specjalistycznymi 
przeznaczonymi do ich transportu. 

10. Wykonawca zobowiązany jest dobrać taki pojazd, aby mógł wjechać na teren Zamawiającego 
przy uwzględnieniu wysokości otworu wjazdowego na poziomie 3,50 m. 

 
§ 3 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) zapewnienia dojazdu pojazdu Wykonawcy do odbioru odpadów z pojemników, drogą 

utwardzoną na terenie Zamawiającego; 
2) zapewnienia swobodnego dostępu do pojemników na terenie ścisłym Aresztu Śledczego 

w Warszawie-Białołęce; 
3) wystawienia pojemników do drogi dojazdowej do nieruchomości Zamawiającego w 

przypadku braku możliwości wjazdu pojazdu Wykonawcy na teren Zamawiającego, z 
zastrzeżeniem przypadku wstrzymania ruchu na terenie Zamawiającego; 

4) gromadzenia odpadów w pojemnikach zgodnie z podziałem wskazanym w § 1 ust. 1; 
5) nie gromadzenia w pojemnikach odpadów innych niż odpady wskazane w § 1 ust. 1, 

których zbieranie uregulowane jest w innych przepisach prawa powszechnie 
obowiązującego; 

6) informowania Wykonawcy o niemożności wykonania usługi na terenie Zamawiającego na 
co najmniej  1 dzień roboczy przed datą wykonania usługi. 

2. W przypadku, gdy w pojemnikach przeznaczonych do selektywnego gromadzenia odpadów, 
znajdować się będą odpady inne niż zadeklarowano, a odpady te spełniają wymogi 
zmieszanych odpadów, Zamawiający zostanie obciążony opłatą jak za odpady zmieszane. 



 

Zawartość pojemników pod kątem rodzaju zgromadzonych odpadów będzie weryfikowana 
przez pracowników Wykonawcy przy dokonywaniu odbioru. 

3. W przypadku niemożności realizacji przez Wykonawcę odbioru odpadów komunalnych oraz 
bioodpadów z uwagi na czasowy brak możliwości dojazdu Wykonawcy do granicy 
nieruchomości Zamawiającego na skutek robót drogowych, wodociągowych, kanalizacyjnych 
itp.  
a) Strony uzgodnią inny termin wykonania usługi albo 
b)  Zamawiający wskaże Wykonawcy inną drogę dojazdu do terenu Aresztu, po której będzie 

możliwość przejechania pojazdami Wykonawcy albo 
c) Zamawiający wystawi pojemniki w miejscu, do którego Wykonawca może dojechać.  

4. W przypadku niezachowania przez Zamawiającego warunków określonych w ust. 1 pkt 5 z 
zastrzeżeniem ust. 2, Wykonawcy przysługuje prawo odmowy wykonania usługi.  
 

§ 4 
Umowa obowiązuje od dnia ................... przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania kwoty 
wskazanej w § 5 ust. 1, w przypadku gdy kwota ta ulegnie wyczerpaniu przed upływem 
okresu na jaki została zawarta umowa. 

 
§ 5 

1. Wartość umowy wynosi ................... zł netto, powiększona o należny podatek VAT, co daje 
kwotę w wysokości ..................... brutto (słownie złotych brutto: ................. złotych ../100).  

2. Wartość umowy, określona w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę 
w celu realizacji przedmiotu umowy. 

3. Ceny jednostkowe brutto za opróżnienia pojemników poszczególnych frakcji odpadów, 
zostały wyszczególnione w § 1 ust. 1.  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie stanowiło iloczyn ceny jednostkowej brutto za 
opróżnienie pojemnika poszczególnych frakcji odpadów oraz ilości opróżnionych 
pojemników. 

5. Wykonawca dołączy do faktury informacje o ilości opróżnionych pojemników danego rodzaju 
w okresie rozliczeniowym obejmującym fakturę. Niezałączenie przez Wykonawcę informacji, 
o której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi podstawę do odmowy zapłaty za fakturę VAT 
do momentu dostarczenia tej informacji Zamawiającemu. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do uiszczania należności wynikających z realizacji przedmiotu 
umowy po zakończeniu każdego miesiąca przelewem w ciągu 30 dni na podstawie 
dostarczonej przez Wykonawcę i prawidłowo wystawionej faktury. 

7. Za dzień płatności faktury uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 
8. Wykonawca może przesyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o których mowa w art. 

2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666), tj. faktury spełniające wymagania umożliwiające 
przesłanie za pośrednictwem platformy faktur elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 
32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z 
późń. zm.). 

9. Zamawiający posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (w skrócie PEF), 
umożliwiające odbiór i przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych 
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za swoim pośrednictwem, a także przy 
wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obsługiwanego przez OpenPEPPOL, której 
funkcjonowanie zapewnia Minister Przedsiębiorczości i Technologii z siedzibą przy Placu 
Trzech Krzyży 3/5, 00-508 Warszawa. Platforma dostępna jest pod adresem: 
https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/.   

10. Wykonawca jest uprawniony do wstrzymania odbioru odpadów w przypadku stwierdzenia na 
jego koncie należności przeterminowanej powyżej 30 dni. Wstrzymanie odbioru może trwać 
do czasu uregulowania zaległych należności przez Zamawiającego. Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o zamiarze wstrzymania odbioru. 
 

§ 6 
1. Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kar umownych w wysokości: 

1) 100 zł za każdy dzień zwłoki opróżnienia pojemników; 
1) 10 % kwoty brutto, określonej w § 5 ust. 1, za odstąpienie od umowy z przyczyn 

wynikających z winy Wykonawcy, w tym w szczególności wskazanych w § 7 ust. 1. 



 

2) w przypadku niedotrzymania terminów odbioru określonych w umowie i wykonania 
usługi ze zwłoką, Zamawiający będzie miał prawo do nałożenia kary umownej w 
wysokości 0,5% wartości ceny za odbiór danego pojemnika za każdy dzień zwłoki; 
20% ceny jednostkowej brutto za odbiór danego pojemnika za każdy dzień zwłoki w 
przypadku niedotrzymania terminów odbioru określonych w umowie i wykonania 
usługi ze zwłoką; 

3) 5% kwoty brutto, określonej w § 5 ust. 1 z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności wskazane w § 11 ust. 1, za każdy przypadek stwierdzony w czasie 
obowiązywania umowy. 

2. W przypadku nieodebrania w wyznaczonym dniu odpadów przez Wykonawcę, Zamawiający 
może zlecić wykonanie usługi innemu podmiotowi, a ceną za wykonaną usługę obciąży 
Wykonawcę. 

3. O każdym stwierdzonym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 
umowy Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę. 

4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, podlegają w pierwszej kolejności potrąceniu z 
należności przysługujących Wykonawcy, a w przypadku braku możliwości potrącenia 
Wykonawca ureguluje je w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o nałożeniu kar 
umownych. 

5. Strony ustalają, że łączna maksymalna wysokość kar umownych wyniesie nie więcej niż 20% 
brutto wartości określonej w § 5 ust. 1.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekracza wysokość kar umownych. 

 
§ 7 

1. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę, w części lub w całości, bez zachowania 
terminu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień doręczenia Wykonawcy oświadczenia 
Zamawiającego o rozwiązaniu umowy w następujących przypadkach: 
1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy pomimo pisemnego wezwania przez 

Zamawiającego; 
2) Wykonawca przerwał realizację umowy i nie kontynuuje jej pomimo pisemnego 

wezwania przez Zamawiającego; 
3) Wykonawca realizuje umowę w sposób wadliwy albo sprzeczny z jej postanowieniami, 

pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania 
umowy; 

4) Wykonawca utracił prawo wykonywania działalności w zakresie dotyczącym przedmiotu 
umowy; 

5) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy; 
6) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 108 Ustawy; 
7) stwierdzeniu powierzenia przez Wykonawcę realizacji zamówienia innym podmiotom 

(podwykonawcom) bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej; 
8) stwierdzenia niespełnienia wymogów określonych w § 1 ust. 10; 
9) stwierdzenia niewykonania warunków określonych w § 11; 
10) jeżeli suma naliczonych Wykonawcy kar umownych przekroczy 20% wartości brutto 

określonej w § 5 ust. 1. 
2. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności oraz zawierać uzasadnienie. 
3. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych 

zastrzeżonych w umowie. 
 

§ 8 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia przez zamawiającego 
wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 



 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, ze skutkiem na dzień 
doręczenia Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy, jeżeli:  
1) zostanie wszczęte postępowanie o ogłoszeniu upadłości Wykonawcy;  
2) zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy;  
3) jeżeli w trybie postępowania egzekucyjnego zostanie zajęty majątek Wykonawcy; 
4) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności oraz zawierać uzasadnienie. 
 

§ 9 
1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu 

podpisanego przez Wykonawcę oraz Zamawiającego, pod rygorem nieważności.  
2. Strony dopuszczają zmiany treści umowy w przypadku: 

1) obowiązujących przepisów prawa, w tym dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i 
zwalczania COVID-19; 

2) przekształcenia formy prawnej którejkolwiek ze Stron umowy; 
3) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni 

praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron.  
3. Zamawiający przewiduje zmianę wysokości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 w 

przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT od towarów i usług lub podatku 
akcyzowego - zmiana podatku w nowej stawce zostanie doliczona do cen jednostkowych 
netto świadczonej usługi. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia brutto określonego w § 
5 ust. 1, w przypadku zmiany cen kosztów wykonywania umowy. Zmiana cen może nastąpić 
jeśli zmiana wskaźnika cen towarów i usług za okres 6 miesięcy publikowany przez GUS w 
okresie obowiązywania umowy będzie wyższy niż 15%, o ile z przedstawionych przez 
Wykonawcę faktur zakupu towarów i usług związanych z wykonywaniem umowy będzie 
wynikało, iż Wykonawca poniósł rzeczywiste zwiększone koszty realizacji usług na rzecz 
Zamawiającego. Strona wnioskująca o zmianę cen zobligowana jest do przedłożenia drugiej 
Stronie uaktualnionego formularza cenowego do akceptacji wraz z wydrukiem 
obowiązującego i opublikowanego przez GUS wskaźnika inflacji. 

5. Maksymalna wartość zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający na podstawie ust. 
4, to łącznie 7 % w stosunku do wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1. 
Zmiana wynagrodzenia może podlegać zarówno na wzroście jak i obniżeniu. Zmiany, o 
których mowa w zdaniu poprzednim mogą zostać wprowadzone nie wcześniej niż po 6 
miesiącach od dnia zawarcia umowy. 

6. Zmiana wysokości wynagrodzenia dokonana na podstawie ust. 4, może dotyczyć wyłącznie 
usług niezrealizowanych na dzień dokonywania zawiadomienia o zmianie. 
 

§ 10 
1. Wykonawca powierzy do wykonania podwykonawcy, którym jest ……………, części 

zamówienia, wymienione w formularzu cenowym. Wykonawca nie może rozszerzyć 
podwykonawstwa poza zakres przedmiotowy wskazany w ofercie. 

2. Wykonawca nie może zwolnić się z odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego 
powodu, że niewykonanie lub nienależyte umowy przez Wykonawcę było następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy przez jego 
podwykonawców.  

3. Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje podwykonawcy nie gwarantują odpowiedniej jakości 
wykonania prac lub dotrzymania terminów, ma prawo żądać wykonania tych prac przez 
Wykonawcę. 

4. Wszelkie zapisy niniejszej umowy odnoszące się do Wykonawcy stosuje się odpowiednio do 
wszystkich podwykonawców, za których działania lub zaniechania Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność.  

5. Każdorazowa zmiana osoby podwykonawcy musi zostać uprzednio zaakceptowana przez 
Zmawiającego na piśmie. Oświadczenie w tym przedmiocie Zamawiający złoży w terminie 7 
dni roboczych od daty otrzymania informacji o nowym podwykonawcy. 

6. W przypadku wykonania części zamówienia przez podwykonawcę, warunkiem zapłaty 
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest przedstawienie wraz z fakturą, o której mowa w § 7 
ust. 1, dowodu zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy. W przypadku przeciwnym 
Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia do czasu otrzymania oświadczenia 
podwykonawcy o dokonanej na jego rzecz zapłacie. 



 

 
§ 11 

1. Na podstawie art. 95 Ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę przy realizacji niniejszej umowy, na podstawie stosunku pracy, o którym 
mowa w przepisach prawa pracy, pracowników bezpośrednio wykonujących, zgodnie z 
oświadczeniem załączonym do oferty, wskazane przez Zamawiającego czynności: 
1) w zakresie kierowania pojazdami - kierowca. 

2. W okresie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy pracę.  

3. W okresie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym celu 
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: 
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego 
zawierające w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) 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, jeśli został 
sporządzony); kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o 
ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL 
pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy/umów, rodzaj umowy o pracę 
i wymiaru etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) 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 
pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia 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. 

4. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z osobami wykonującymi czynności 
wskazane w ust. 1, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę w miejsce tych osób, innych osób wykonujących prace 
będące w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia. 

5. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1, Zamawiający 
może rozwiązać umowę za skutkiem natychmiastowym, a niezłożenie przez wykonawcę w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w 
celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności wskazane w ust. 1. 

6. W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi dopuszcza się, by osobiście 
wykonywali czynności wskazane w ust. 1. 

 
§ 12 

1. Strony umawiają się, iż pisma dotyczące wykonania umowy będą przesyłane na: 
1) Zamawiający: Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce 

ul. Ciupagi 1, 03-016 Warszawa 
    tel.: 22 32 17 650, fax: 22 81 11 537 
    e-mail: as_warszawa_bialoleka@sw.gov.pl   

2) Wykonawca: ......................   



 

2. Osobami upoważnionymi do kontaktu i nadzoru nad realizacją niniejszej umowy są: 
1) ze strony Zamawiającego: (imię i nazwisko) ................., tel.: ……………, e-mail: ………………; 
2) ze strony Wykonawcy: (imię i nazwisko) ................., tel.: ……………, e-mail: ………………. 

3. Strony mają obowiązek informowania się o zmianach danych wskazanych w ust. 1 i 2. W 
przypadku nie udzielenia informacji o zmianie danych wskazanych w ust. 1 lub 2 
korespondencję przesłaną pod te adresy lub numery uważa się za doręczoną. 

4. Strony umowy zastrzegają sobie możliwość zmiany oraz uzupełniania informacji wskazanych 
w ust. 1 oraz ust. 2. Strona zmieniająca powiadomi drugą Stronę o zmianie danych w formie 
pisemnej. Zmiana informacji określonych w ust. 1-2 nie stanowi zmiany treści umowy. 

 
§ 13 

1. Cesja wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy jest możliwa tylko 
po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. W zakresie 
nieuregulowanym w umowie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji umowy Strony rozstrzygać będą 
polubownie, jednakże w przypadku nie dojścia do porozumienia, właściwym do rozpoznania 
sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. W przypadku gdy Strony będą podpisywać umowę elektronicznymi podpisami 
kwalifikowanymi, wówczas uznaje się, że umowa została zawarta z chwilą złożenia ostatniego 
z elektronicznych podpisów kwalifikowanych stosownie do wskazanego znacznika czasu 
ujawnionego w szczegółach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
Strony. 

 
Zamawiający     Wykonawca 


