
 

 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(SIWZ) 

 
 
 

dla postępowania prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 22 grudnia 2015 r. poz. 2164) 

w trybie 
 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
na usług ę pn.: 

„Wywóz odcieków ze zbiorników na odcieki zlokalizow anych na terenie składowisk odpadów 

innych ni ż niebezpieczne i oboj ętne, przeznaczonych  

do rekultywacji w o śmiu lokalizacjach w województwie dolno śląskim”  

 

 

 

 

CZĘŚĆ III 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego 
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§ 1 

Tryb zawarcia Umowy 

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku udzielenia Wykonawcy zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień 

publicznych ( tekst jednolity.: Dz. U. z dnia 22 grudnia 2015 r., poz. 2164, dalej jako „ustawa- PZP”). 

 
 

§ 2 
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy (dalej także jako: „Zamówienie”), jest wykonywanie usługi, 

 polegającej na wywożeniu odcieków ze zbiornika/zbiorników na odcieki 

 zlokalizowanego/zlokalizowanych na terenie składowiska/składowisk odpadów innych niż 

 niebezpieczne i obojętne przeznaczonego/przeznaczonych do  rekultywacji w następujących 

 miejscowości/miejscowościach, położonych w województwie dolnośląskim:   

 - __________________________. 

 - __________________________, 

 - ___________________________. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi zgodnie z opisem zawartym w Specyfikacji 

 Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności w części II tej Specyfikacji – Opis 

 przedmiotu zamówienia oraz w zgodzie ze złożoną przez siebie ofertą, które to dokumenty stanowią 

 integralną część niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania wszelkich robót towarzyszących i prac 

 związanych z zapewnieniem przestrzegania wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

 przeciwpożarowych. 

 
§ 3 

Warunki realizacji Umowy 
    
1. Wykonawca będzie realizował Zamówienie z należytą starannością oraz zgodnie ze stosownymi 

 przepisami prawa, obowiązującymi w zakresie wykonywania objętych niniejszą umową Usług, w 

 szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w 

 sprawie składowisk odpadów (Dz.U. 2013, poz. 523) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo 

 wodne (tekst  jednolity: Dz. U. 2015 r., poz. 469). 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo usług, które wykonuje 

 sam oraz przy pomocy podwykonawców, w szczególności zaś za: 

a) wywiezienie takiej objętości odcieków, aby nie nastąpiło ich przelanie się do otoczenia. W 

przypadku przelania się tych odcieków i powstania z tego tytułu szkody, Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jej naprawienie, 
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b) świadczenie usług w takim wymiarze czasowym, który zabezpieczy prawidłowe funkcjonowanie 

składowiska bez szkód dla środowiska. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania w każdym czasie, bez uprzedzenia, kontroli 

 sposobu wykonywania Umowy przez Wykonawcę. W szczególności jest on uprawniony do: 

a)  wizytacji składowisk w podanych przez Wykonawcę terminach wywozu odcieków,  

b) żądania od Wykonawcy w każdym momencie sporządzania i przesłania w formie elektronicznej 

dokumentacji fotograficznej, potwierdzającej odpompowanie wód odciekowych ze zbiornika na 

odcieki, 

c) żądania pisemnego potwierdzenia zagospodarowania odcieków w sposób zgodny z powszechnie 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach utrudniających lub 

 mogących utrudnić prawidłowe realizowanie usług, 

b) niezwłocznego udzielania wszelkich informacji żądanych przez  Zamawiającego w zakresie 

 dotyczącym realizowanych usług, 

c) zapłaty wszelkich kar pieniężnych, należnych Zamawiającemu w związku z nieprawidłową 

realizacją przez Wykonawcę usług objętych niniejszą Umową. 

5. Osobami upoważnionymi do komunikowania się we wszelkich sprawach dotyczących Zamówienia są: 

a) ze strony Zamawiającego:  

  Olga Wojtczuk; e-mail: o.wojtczuk@dis.org.pl; tel.: 885 020 065 

  Jan Marek e-mail: jan.marek@dpr.org.pl; tel.: 531 089 935 

b) ze strony Wykonawcy: __________________ e-mail: ____________; 

 tel.:________________. 

 
 

§ 4 
Osoby, które b ędą uczestniczy ć w wykonaniu Umowy 

 
1. Wykonawca i podwykonawcy są zobowiązani zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby 

wykonujące czynności związane z Zamówieniem, w szczególności kierowców pojazdów realizujących 

to Zamówienie, jeżeli wykonanie tych czynności polega na świadczeniu pracy w sposób  określony w 

art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1666), o 

ile czynności te nie będą wykonywane w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni,  

wykaz osób, o których mowa w ust. 1 wraz z: 
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a) oświadczeniem każdej z tych osób, że przez okres wykonywania czynności określonych 

 w ust. 1 była zatrudniona przez Wykonawcę/podwykonawcę na podstawie umowy o 

 pracę, 

b) oświadczeniem każdej z tych osób, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

 osobowych w celach niezbędnych dla realizacji niniejszej Umowy, 

c) w przypadku wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 w ramach prowadzonej 

 działalności gospodarczej – oświadczenie każdej z tych osób w tym zakresie.  

 
§ 5 

Termin realizacji Umowy 
 
1. Niniejsza Umowa zawierana jest na czas określony. 

2. Termin rozpoczęcia realizacji usług określa się na dzień 14 kwietnia 2017 r., natomiast termin 

zakończenia ich realizacji na dzień 31 grudnia 2017 r. 

 
 

§ 6 
Wynagrodzenie 

 
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy dla lokalizacji __________ Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

 wynagrodzenie ryczałtowe, w wysokości netto: _______________ (słownie: ___________) 

 powiększone o podatek wyliczony w oparciu o właściwą stawkę VAT, to jest razem 

 brutto________________  (słownie: ________________zł). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ma charakter wynagrodzenia maksymalnego, 

 określonego dla podstawowego zakresu rzeczowego Zamówienia, objętego Specyfikacją Istotnych 

 Warunków Zamówienia. Uwzględnia ono wszystkie koszty związane z wykonywaniem Zamówienia, 

 zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz stosownie do stawek, podanych przez 

 Wykonawcę w Tabeli Kalkulacji Cen Oferty (dalej jako: „Tabela”), stanowiącej załącznik do oferty 

 Wykonawcy. 

3. Wynagrodzenie należne będzie Wykonawcy tylko za faktycznie wykonane usługi. Rozliczenie tych 

 usług następować będzie w okresach miesięcznych, z zastosowaniem stawek podanych przez 

 Wykonawcę w Tabeli. 

4. Stawki podane przez Wykonawcę w Tabeli są stałe przez cały okres obowiązywania niniejszej 

 Umowy, bez względu na czas wykonywania usług. 

5. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ustępach poprzedzających, następować będzie 

 przelewem, na konto Wykonawcy wskazane na wystawionej przez Wykonawcę fakturze/rachunku, w 

 terminie do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku Zamawiającemu. 

 Za dzień zapłaty uznawany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Podstawą wystawienia faktury/rachunku Zamawiającemu jest podpisany przez Strony Protokół 

 odbioru usług, sporządzony w oparciu o wzór, stanowiący Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych 
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 Warunków Zamówienia)  wraz z pisemnym potwierdzeniem  odbioru  odcieków przez właściwą 

 oczyszczalnię / zlewnię ścieków. 

 
§ 7 

Odst ąpienie od Umowy i jej wypowiedzenie 
 
1. W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może 

zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie  jedynie za wykonaną 

część Umowy. 

2. Ponadto Zamawiający może odstąpić od Umowy, gdy: 

a) Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usług w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 2 bez 

uzasadnionych przyczyn, 

b) Wykonawca z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, przerwał realizację usług na okres 

powyżej 5 dni i nie wznawia ich mimo pisemnego wezwania go do tego przez Zamawiającego,  

c) Wykonawca jest w zwłoce z realizacją wywozu odcieków ponad 10 dni od dnia, w którym winien 

był go wykonać zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, 

d) zostanie ogłoszona likwidacja lub złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub - w 

przypadku Wykonawców realizujących Umowę wspólnie – likwidacja lub wniosek o ogłoszenie 

upadłości co najmniej jednego z nich,  

e) Wykonawca utraci zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie  odbioru i transportu 

nieczystości ciekłych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.). 

3. Z uprawnienia do odstąpienia, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający może skorzystać w terminie 14  

dni od dnia zaistnienia wymienionych w nim okoliczności, uzasadniających odstąpienie. 

4. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca mogą wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem 

 natychmiastowym w sytuacji rażącego naruszenia przez drugą Stronę postanowień niniejszej 

 Umowy. Wypowiedzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Strona ma obowiązek 

 poprzedzić pisemnym wezwaniem do zaniechania lub usunięcia skutków naruszeń w terminie 7 

 dni od dnia jego doręczenia.  

§ 8 
Kary umowne 

 
1. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej za: 

a) zwłokę w realizacji usługi wywozu odcieków w stosunku do terminu, wskazanego przez 

Zamawiającego w zleceniu  - w wysokości 100 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy 
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zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu wskazanego przez Zamawiającego w 

zleceniu,  

b) odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca – w wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1,  

przy czym nie nalicza się Wykonawcy kary umownej, o której mowa w lit. b), gdy odstąpienie od 

Umowy następuje na podstawie § 7 ust. 2 lit. c), a Wykonawcy naliczono karę umowną, o której mowa 

w lit. a),  

c) nieprzedstawienie na żądanie Zamawiającego dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 2 

niniejszej Umowy – w wysokości 1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 – za każdy 

przypadek nieprzedstawienia tych dokumentów. 

2. Wykonawca wyraża niniejszym zgodę na potrącenie kary umownej, o której mowa w ust. 1 powyżej z 

przysługującego mu na podstawie niniejszej Umowy wynagrodzenia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonej kary umownej.  

 
§ 9 

Rozstrzyganie sporów 
 
1. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z realizacji Umowy, dla których Strony nie znajdą 

polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy -  PZP. 

 
§ 10 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian 
 
1. Przewiduje się możliwość dokonania zmian Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

wybrano Wykonawcę: 

a)  w zakresie terminu realizacji usług - w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy nie jest możliwe wykonanie ich w terminach określonych przez 

Zamawiającego. Przez przyczyny niezależne od Wykonawcy, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym należy przede wszystkim rozumieć wystąpienie nagłych i 

nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych, działanie siły wyższej (klęski żywiołowe, 

zdarzenia losowe, katastrofy, strajki itp.), 

b)  w przypadku pojawienia się na rynku nowszej technologii wykonania usługi lub 

pojawienia się materiałów lub urządzeń nowszej generacji lub rozwiązań 

innowacyjnych pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy, 

kosztów eksploatacji, a także w przypadku pojawienia się rozwiązań proekologicznych, 

jak i umożliwiających uzyskanie lepszej jakości usługi,  
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c)  w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych, ze względu na zmiany obowiązującego 

prawa,  

d)  w przypadku zmian w rozwiązaniach, jeżeli są one uzasadnione koniecznością 

zwiększenia bezpieczeństwa  realizacji usługi lub usprawnienia procesu obsługi,  

e)  w przypadku zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia warunkami archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności 

zaleganiem na obszarze składowisk niewypałów i niewybuchów oraz ujawnieniem 

istnienia na nich stanowisk archeologicznych,  

f)  w przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle realizowanymi przez 

inne podmioty świadczeniami; w takim przypadku zmiany w Umowie zostaną 

ograniczone do zmian koniecznych, pozwalających na uniknięcie lub usunięcie kolizji, 

g)  w zakresie wynagrodzenia - w przypadku, gdy nastąpi zmiana obowiązującej stawki 

VAT,  

h)  w przypadku zmian, będących następstwem zawieszenia wykonywania funkcji 

Zarządzającego danym składowiskiem przez Zamawiającego lub też zaprzestaniem 

pełnienia przez niego takiej funkcji, 

i)  w przypadku konieczności zmniejszenia – z przyczyn o obiektywnym charakterze – 

rozmiaru świadczenia. 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 muszą zostać wprowadzone do Umowy z zachowaniem 

niżej opisanego trybu postępowania: 

a)  uprawnionymi do złożenia propozycji zmian w Umowie są obie Strony,  

b)  złożenie propozycji, o której mowa w lit. a) następuje w formie pisemnej,  

c)  propozycja, o której mowa w lit. a) winna zawierać uzasadnienie proponowanych 

zmian, ich opis oraz informację, w jaki sposób wpłyną one na realizację Umowy,  

d)  po otrzymaniu propozycji odpowiednio Zamawiający lub Wykonawca, w terminie 7 dni, 

zaakceptuje ją, odrzuci lub wystąpi do drugiej Strony ze zmodyfikowaną propozycją 

zmian, 

e)  upływ terminu, o którym mowa w lit. d), bez uzyskania przez Stronę jednej ze 

wskazanych tam odpowiedzi równoznaczny jest z odrzuceniem przez drugą Stronę 

propozycji zmian.   

3. Dokonanie w treści niniejszej Umowy zmian o charakterze informacyjnym lub instrukcyjnym, 

niezbędnym do jej realizacji, w szczególności zmian dotyczących numeru rachunku 

bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiany osób upoważnionych do 

komunikowania się w sprawach z nią związanych, zmiany adresów, numerów telefonów, 

telefaksów, adresów poczty elektronicznej, itp. – jako zmian nieistotnych - jest zawsze 

dopuszczalne za porozumieniem Stron. 
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§ 11 

Postanowienia ko ńcowe 
 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Umowę sporządzono w formie pisemnej w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

3. Integralną częścią niniejszej Umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz 

oferta Wykonawcy. 

  

 
 
 
  WYKONAWCA                                                ZAMAWIAJ ĄCY 
 
 
 
 
Załączniki do Umowy: 
Załącznik nr 1 SIWZ; 
Załącznik nr 2 Oferta Wykonawcy wraz Tabelą. 


