
Załącznik nr 2 do SIWZ  

WZÓR  

UMOWA nr ………………………. 

 

zawarta w Warszawie, dnia ………………2020 r.  (dalej: „Umowa”) pomiędzy:  

Wytwórnią Filmów Dokumentalnych i Fabularnych z siedzibą w Warszawie               

(00-724), przy ul. Chełmskiej 21, państwową instytucją kultury wpisaną do Rejestru 

Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  

pod nr RIK 117/2019,  NIP: 5213878781, REGON: 384561270, 

reprezentowaną przez: 
 
……………………. - ……………………………..,    

zwaną dalej „ Zamawiającym” bądź „WFDiF”    

a 

…………………….(firma, siedziba, adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………, ………. Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod Nr KRS: …………….……, 
NIP:…………………………, REGON:……………………, kapitał zakładowy w 
wysokości ………………….….. zł, wpłacony …………………….., zarejestrowaną jako 
podatnik VAT czynny/zwolniony/nie zarejestrowaną jako podatnik VAT (zgodnie z 
poświadczeniem, którego wydruk stanowi załącznik nr 3 do Umowy), 
reprezentowaną przez:  
……………………………- …………………………,  
uprawnionego/-ymi do reprezentacji spółki, zgodnie z Informacją odpowiadającą 
odpisowi aktualnemu/pełnemu z Rejestru Przedsiębiorców KRS i 
pełnomocnictwem/ami [w przypadku reprezentowania spółki przez 
pełnomocnika/ów]; wydruk ww. informacji i kopia/e ww. 
pełnomocnictwa/pełnomocnictw stanowi/ą załącznik nr 2 do Umowy  
lub 
...................(imię, nazwisko), nr PESEL:…………., prowadzącą/-ym działalność 
gospodarczą pod firmą „………………..” (pełne brzmienie firmy obejmujące imię i 
nazwisko), pod adresem:………………….. (miejscowość, kod pocztowy),   ul. 
………………………………, wpisaną/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej RP (dalej „CEIDG”), zarejestrowaną/ym jako podatnik 
VAT czynny/zwolniony/nie zarejestrowaną/ym jako podatnik VAT (zgodnie z 
poświadczeniem, którego wydruk stanowi załącznik nr 3 do Umowy), 
NIP: ………………..……., REGON ……………………….., zgodnie z aktualnym 
wydrukiem z CEIDG, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy [wybrać w przypadku, 
gdy Wykonawcą jest osoba prowadząca działalność gospodarczą] 
lub 
…………………(imię, nazwisko), nr PESEL: …………….………., prowadzącą/-ym 
działalność gospodarczą pod firmą „…………………………..” (pełne brzmienie firmy 
obejmujące imię            i nazwisko), pod adresem: …………………..(miejscowość, 
kod pocztowy),                                 ul. …………………………………, wpisaną/-ym do 
Centralnej Ewidencji i Informacji                       o Działalności Gospodarczej RP (dalej 



„CEIDG”),  NIP: ………………………………, REGON:…………… , zgodnie z 
aktualnym wydrukiem  z CEIDG, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy  
oraz 
………………..(imię, nazwisko), nr PESEL: …………………………, prowadzącą/-ym 
działalność gospodarczą pod firmą „……………….” (pełne brzmienie firmy 
obejmujące imię i nazwisko), pod adresem:.......... (miejscowość, kod pocztowy), ul. 
…………………..………., wpisaną/-ym do CEIDG,                                      NIP: 
…………………….………, REGON:……………., zgodnie     z aktualnym wydrukiem  
z CEIDG, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy 
- wspólnikami spółki cywilnej pod nazwą „…………………………..….”, z siedzibą pod 
adresem:………………..(miejscowość, kod pocztowy), ul. ……………………..…., 
posiadającej                  NIP: …………………………………,  REGON: 
…………………………., zgodnie z umowa spółki cywilnej, która wraz z ww. 
wydrukami z CEIDG stanowi załącznik nr 2 do Umowy, zarejestrowanej jako 
podatnik VAT czynny/zwolniony/nie zarejestrowanej jako podatnik VAT (zgodnie  z 
poświadczeniem, którego wydruk stanowi załącznik nr 3 do Umowy) [wybrać           
w przypadku, gdy Wykonawcą są osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą, będące wspólnikami  spółki cywilnej] 
[w przypadku konsorcjum  odpowiednio ze wskazaniem Lidera], 

zwaną/ym/ymi dalej „Wykonawcą”, 

zwanymi łącznie „Stronami” 
 

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy (dalej: 

„Oferta”), w wyniku udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, 

zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych            

(t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn, zm.),  zwanej dalej „Ustawą Pzp”, pomiędzy 

Stronami została zawarta Umowa o następującej treści: 

§ 1 
Przedmiotem zamówienia jest usługa (zwana dalej „Usługą”) wywozu  nieczystości 

stałych-odpadów komunalnych zmieszanych z posesji mieszczących się na terenie 

Warszawy należących do Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.. 

 
§ 2 

1. Na mocy Umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji prace 

w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów stałych z terenu wskazanego 

przez Zamawiającego.  

2. Usługi będą wykonywane w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. 

3. Wykonawca wstawi do obsługi terenu mieszczącego się w Warszawie, przy:                    

ul. Chełmskiej 21 pojemniki typu: 

• KP-7 w liczbie 2 szt. i będzie je opróżniał według następującego 

harmonogramu: trzy  razy w tygodniu /poniedziałek, środa i piątek/ po dwa 

kontenery oraz dodatkowo na telefoniczne wezwanie. 

4. Wykonawca wstawi do obsługi terenu mieszczącego się w Warszawie, przy:             

Al. Lotników 1 pojemniki typu: 



1) o pojemności 1100 l w liczbie 9 szt. i będzie je opróżniał według 

następującego harmonogramu: jeden  raz w tygodniu /czwartek/ po osiem 

kontenerów; 

2) o pojemności 240 l  w liczbie 5 szt. i będzie je opróżniał według następującego 

harmonogramu: jeden  raz w tygodniu /czwartek/ po pięć kontenerów oraz 

dodatkowo na telefoniczne wezwanie. 

5. Wykonawca wstawi do obsługi terenu mieszczącego się w Warszawie, przy:        

ul. Puławskiej 61  pojemniki typu: 

• o pojemności 1100 l w liczbie 6 szt. i będzie je opróżniał według 

następującego harmonogramu: dwa razy w tygodniu /wtorek, czwartek/ po 

sześć kontenerów oraz dodatkowo na telefoniczne wezwanie. 

6. Liczba wstawionych pojemników jak również częstotliwość ich opróżniania może 

ulec zmianie wraz ze zwiększeniem zapotrzebowania Zamawiającego na 

podstawie telefonicznego wezwania.  

7. Zlecenia telefoniczne mogą być zgłaszane przez Zamawiającego w godzinach 

pracy Wykonawcy. Każde zlecenie zostanie zrealizowane maksymalnie w ciągu    

8 (ośmiu) godzin od chwili jego zgłoszenia. 

 
§ 3 

1. Do nadzoru i bieżącej kontroli wykonania  Umowy upoważniony jest: 

1) ze strony Zamawiającego: ………………………….. 

2) ze strony Wykonawcy:  ……………………….…. 

2. Ewentualna zmiana danych lub osób określonych w ust. 1 nie stanowi zmiany 

Umowy, wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego poinformowania o niej drugiej 

Strony. 

§ 4 

1. Wartość brutto wynagrodzenia Wykonawcy za usługę objętą przedmiotem 

zamówienia na podstawie złożonej Oferty, przyjmuje się w cenach jednostkowych 

wskazanych w formularzu Oferty – tabela A – Formularz cenowy.  

2. Wartość brutto wynagrodzenia Wykonawcy jest ceną wynikającą                             

z gwarantowanego ilościowego wyliczenia zakresu minimalnego przedmiotu 

zamówienia (podstawowego zamówienia) i wynosi: ……………… PLN (słownie: 

złotych……..........................................................................00/100), w tym:  

1) za odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych z kontenera                

KP-7:……………………………………..PLN (słownie złotych: ………………….) 

- cena jednostkowa za szt.: ……… PLN brutto; 

2) za odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych z kontenera 1100 l 

……………………… PLN (słownie złotych: ……………………...................) - 

cena jednostkowa za szt.: ……… PLN brutto; 

3) za odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych z kontenera 240 l 

…………………… PLN (słownie złotych: ……………………............................) 

- cena jednostkowa za szt.: ……… PLN brutto 

Podana wyżej wartość brutto wynagrodzenia Wykonawcy nie stanowi 

ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy, gdyż wynika z gwarantowanego 



ilościowego wyliczenia zakresu minimalnego przedmiotu zamówienia 

(zamówienia podstawowego).  

3. W przypadku, gdy ilość odpadów będzie większa niż określono w formularzu 

cenowym Oferty (tabela A)  – Zamawiający może zwiększyć zakres zamówienia 

korzystając z prawa opcji, czyli zwiększenia przedmiotu zamówienia do 20% 

wartości przedmiotu zamówienia.  

4. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje zastosowanie opcji,   

o której mowa w art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp.  

5. Zakres opcji obejmuje 20 % wolumenu odpadów, o którym mowa powyżej.  

Skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zwiększeniu ilości Usług w ramach 

zawartej Umowy, do maksymalnie 20% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy 

określonego w Umowie. Podstawę określenia wartości wynagrodzenia 

Wykonawcy w ramach prawa opcji stanowić będą ceny jednostkowe wskazane     

w Ofercie. 

6. Warunki skorzystania z prawa opcji:  

1) skorzystanie z zamówienia opcjonalnego (prawa opcji) uzależnione będzie od 

potrzeb Zamawiającego;  

2) termin, w ciągu którego Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji -       

w terminie trwania Umowy;  

3) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym zakresie, Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę odrębnym oświadczeniem - zamówieniem. Brak 

stosownego zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w 

całości lub w części (jeżeli Zamawiający skorzystał częściowo z zamówień 

opcjonalnych);  

4) Zamawiający może skorzystać z zamówienia opcjonalnego w całości lub          

w części oraz jest uprawniony do zamawiania kilku usług  w ramach 

zamówień opcjonalnych, których wielkość będzie uzależniona od potrzeb 

Zamawiającego;  

5) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego 

prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ i wzorze Umowy stanowiącym 

załącznik do SIWZ.  

Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem 

Zamawiającego. Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie 

Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 

7. Płatność wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z Umową będzie 

każdorazowo realizowana z dołu, po zakończeniu danego miesiąca, w którym 

świadczone były Usługi, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 

faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr: 

………………………………………… - w terminie 14 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo sporządzonej przez Wykonawcę faktury, doręczonej 

na adres siedziby Zamawiającego lub drogą elektroniczną, w formacie PDF, na 

adres e-mail: faktury@wfdif.com.pl . 

8. Za dzień zapłaty należności, o których mowa w ust. 2, przyjmuje się dzień 

polecenia przelewu tych należności na konto wskazane przez Wykonawcę. 

mailto:faktury@wfdif.com.pl


Zapłata tych należności  wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu 

Umowy. 

9. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowany jako podatnik VAT 

czynny/zwolniony/nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT, zgodnie                    

z poświadczeniem, którego kopia/wydruk stanowi załącznik nr 3 do Umowy          

i posiada nr NIP:………………………, nadany przez Urząd Skarbowy                    

w ……………………….. 

§ 5 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony 12 miesięcy liczony od dnia zawarcia 

Umowy. 

2. Umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym (w drodze 

oświadczenia złożonego drugiej Stronie w formie pisemnej pod rygorem jego 

nieważności) w przypadku: 

1) naruszenia przez Wykonawcę warunków Umowy, w tym dokonanych na jej 

podstawie uzgodnień Stron dotyczących wykonywania Usług objętych 

przedmiotem Umowy;  

2) zalegania przez Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy zgodnie z Umową - za okres co najmniej dwóch miesięcy. 

3. Zmiany postanowień Umowy dozwolone są tylko w granicach wskazanych            

w art. 144 Ustawy Pzp i wymagają zawarcia przez Strony aneksu sporządzonego 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Strony dopuszczają zmianę Umowy dotyczącą wynagrodzenia Wykonawcy          

w przypadkach określonych w §8 ust. 1 Umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany sposobu realizacji Umowy 

wynikającej m.in.: ze zmian organizacyjnych u Zamawiającego lub zmian 

dotyczących go aktów prawnych.  

§ 6 

1. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji Umowy wszelkie czynności objęte 

zakresem Usługi były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy            

o pracę, niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywane ze ramienia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (tzw. pracownicy 

fizyczni).   

2. Przed zawarciem Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie, 

że czynności opisane w ust.1 będą  wykonywane przez  osoby  zatrudnione przez 

niego na  podstawie umowy  o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). 

3. W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez 

Wykonawcę, podwykonawcę, a także dalszego podwykonawcę, wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny; 



2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów; 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Usług; 

4) zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie                             

u Wykonawcy lub podwykonawcy kontroli. 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego,                    

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie nie krótszym niż 3 dni, 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: 

1)  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, rodzaju 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, jeżeli został sporządzony). Kopia ww. umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie z zakresu przepisami 

z zakresu ochrony danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów,         

nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, 

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania; 

3) 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; 

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 osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o 

ochronie danych osobowych. 

5) Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie oraz potencjał 

techniczno-ekonomiczny i kadrowy do wykonywania zamówienia. 

 

 

 



§ 7 

1. Strony zgodnie ustalają następujące kary umowne należne Zamawiającemu od 

Wykonawcy: 

1)  za zwłokę w wykonaniu Usługi w stosunku do terminów określonych                

w Umowie lub na jej podstawie - kara umowna w wysokości 2% miesięcznego 

wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki; 

2)  za niewykonanie Usługi - kara umowna w wysokości 7% miesięcznego 

wynagrodzenia brutto, za każdy taki stwierdzony przypadek; 

3)  za brak dostarczenia oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracowników 

fizycznych na umowę o pracę  w terminie określonym przez Zamawiającego  - 

kara umowna w kwocie 100,00 zł  za każdy dzień opóźnienia; 

4)  z tytułu nieprzedłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie 

dowodów, o których mowa w § 6 ust. 4 Umowy, w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę -  kara umowna 

w kwocie 100,00 zł  za każdy dzień opóźnienia; 

5)  za wykonywanie czynności objętych przedmiotem zamówienia udzielonego 

na mocy Umowy przez osobę niezatrudnioną przez Wykonawcę na podstawie 

umowy o pracę – kara umowna w kwocie  1000,00 zł  za każdy taki 

stwierdzony przypadek. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowej zapłaty określonych w ust. 1 kar 

umownych na wezwanie Zamawiającego sporządzone w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych 
odszkodowania przewyższającego kary umowne zastrzeżone w ust. 1 niniejszego 
paragrafu. 

§ 8 

1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy zgodnie z Umową, w formie aneksu do Umowy, każdorazowo             

w przypadku wystąpienia którejś z następujących okoliczności: 

1)  zmiany stawki podatku od towarów i usług; 

2)  zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j.: Dz.U.           

z 2018 r. poz. 2177 z późn. zm.); 

3)  zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne; 

4)  zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych,  

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 z późn. zm.); 

- na zasadach i w sposób określony w ust. 2 – 13 niniejszego paragrafu, jeżeli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 



2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 

przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części 

przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od 

towarów i usług po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę tego 

podatku.  

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto 

nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie 

nowych przepisów. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której 

mowa w ust. 1 pkt 2-4, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości 

kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie 

przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za 

pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, dokonujących zmian               

w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, a także zmieniających zasady gromadzenia i wysokości 

wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku 

ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących Usługi  na 

rzecz Zamawiającego na podstawie Umowy, do wysokości aktualnie 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od 

kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego 

w związku ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmianą wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu 

Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników 

świadczących Usługi na podstawie Umowy, w  zakresie bezpośrednio związanym 

z jej realizacją. 

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o kwotę, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania Umowy, 

ponoszone przez Wykonawcę, wynikające ze zmiany kosztów realizacji 

zamówienia publicznego, spowodowanych zmianą wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych. 

8. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić 

do drugiej Strony ze sporządzonym w formie pisemnej pod rygorem jego 

nieważności wnioskiem, o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym m.in. szczegółowe wyliczenie 

całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz 

wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów 



wykonania Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1, uzasadniająca zmianę 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

9. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, jeżeli z wnioskiem 

przewidzianym w ust. 8 występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do 

wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają 

wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po zmianie) 

pracowników świadczących Usługi (bez ujawniania tzw. „danych wrażliwych”), 

wraz z określeniem zakresu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 

pkt 2, lub 

2)  pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po zmianie) 

pracowników świadczących Usługi (bez ujawniania tzw. „danych wrażliwych”), 

wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części 

finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim 

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz 

części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o 

której mowa w ust. 1 pkt 3 lub 

3)  pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po zmianie) 

pracowników świadczących Usługę (bez ujawniania tzw.” danych wrażliwych”), 

wraz z kwotami wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa   

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), 

w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi –                 

w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4. 

10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4, jeżeli z wnioskiem 

występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do 

przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych (tj. dni 

od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w RP), 

dokumentów, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na 

koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym 

mowa w ust. 9 pkt 2 lub 3. 

11. W terminie 30 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa            

w ust. 8, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację        

o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą 

wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację            

o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

12. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub 

częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić                   

z wnioskiem, o którym mowa w ust. 8. W takim przypadku przepisy ust. 9 - 11 

stosuje się odpowiednio. 



13. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia 

zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

§91 

Administratorem danych osobowych uzyskanych w celu zawarcia i wykonania 

Umowy jest WFDiF. Wykonawca niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą 

informacyjną wynikającą z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne 

rozporządzenie   o ochronie danych), Dz. Urz. UE. L. 2016, Nr 119, s.1. – dalej także 

jako: „RODO”,  stanowiącą  załącznik nr 4 do Umowy. 

§10 

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie postanowienia SIWZ,       

a także właściwe ze względu na przedmiot Umowy obowiązujące przepisy prawa,      

w szczególności przepisy Ustawy Pzp i kodeksu cywilnego. 

§11 

Wszelkie spory powstałe na tle wykonania Umowy, których Stronom nie uda się 

rozwiązać w pierwszej kolejności w drodze wzajemnych negocjacji i konsultacji, 

podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

§12. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla 

Zamawiającego  

i jeden dla Wykonawcy. 

 
Lista Załączników: 

Załącznik nr 1 -   Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia; 

Załącznik nr 2 -  Odpis aktualny z KRS/aktualny/e wydruk/i wpisu Wykonawcy do CEIDG; 

Załącznik nr 3 -  Kopia/wydruk poświadczenia statusu Wykonawcy w zakresie podatku VAT; 

Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna RODO (WFDiF) [w przypadku Wykonawcy/ów      

                         będącego/ych osobą/ami fizyczną/ymi   

Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY                               WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 
1 Dotyczy Wykonawcy/ów będącego/ych osobą/ami fizyczną/ymi. 



                                                                                                  Załącznik nr 1 
do Umowy nr ………… 

           z dnia…………………r. 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Opis przedmiotu zamówienia i obowiązków Wykonawcy 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu  nieczystości stałych - odpadów 

komunalnych zmieszanych z posesji mieszczących się na terenie Warszawy 

należących do Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych., tj.: 

 

- posesja przy ul. Chełmskiej 21, 00-724 Warszawa; 

- posesja przy Al. Lotników 1, 02-668 Warszawa; 

- posesja przy ul. Puławskiej 61, 02-595 Warszawa. 

 

Zakres usługi obejmuje także wstawienie kontenerów na posesje WFDiF                                     

w następujących ilościach i gabarytach: 

 

- posesja przy ul. Chełmskiej 21: 2 kontenery KP-7 

- posesja przy Al. Lotników 1:  9 kontenerów  1100 l  oraz  5 kontenerów 240 l 

- posesja przy ul. Puławskiej 61: 6 kontenerów 1100 l   

 

Usługa wywozu nieczystości stałych - odpadów zmieszanych z posesji odbywać się 

będzie z następującą częstotliwością: 

 

- posesja przy ul. Chełmskiej 21: średnio 3 razy w tygodniu po 2 kontenery KP-7  

oraz dodatkowo, w razie potrzeby, na telefoniczne wezwanie zamawiającego. 

- posesja przy Al. Lotników 1: średnio 1 raz w tygodniu po 9 kontenerów 1100 l i 

średnio 1 raz w tygodniu po 5 kontenerów 240 l oraz dodatkowo, w razie potrzeby, na 

telefoniczne wezwanie zamawiającego. 

- posesja przy ul. Puławskiej 61: średnio 2 razy w tygodniu po 6 kontenerów 1100 l 

oraz dodatkowo, w razie potrzeby, na telefoniczne wezwanie zamawiającego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Załącznik nr 4 
do Umowy nr ………… 
z dnia…………………r. 

 
Klauzula informacyjna  

na podstawie art. 13 RODO 
 Zgodnie z  art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych), Dz.Urz. UE. L. 
2016, Nr 119, s.1. – dalej: „RODO”, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych 
(„WFDiF”) z siedzibą w Warszawie (kod: 00-724),  przy ul. Chełmskiej 21  informuje, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, uzyskanych dla celów zawarcia 

Umowy,  jest WFDiF.  
2. Podanie danych, o których mowa w ust. 1, jest niezbędne do zawarcia Umowy, w tym 

wymagane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego i ustaw podatkowych; 
niepodanie tych danych uniemożliwiałoby zawarcie Umowy. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów RODO, w celu: 
1)   wykonania Umowy - tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO; 
2)   wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na WFDiF  wynikających z 

obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu 
rachunkowości, a także szczególnych unormowań prawnych dotyczących realizacji 
przedmiotu Umowy -  tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

4. WFDiF wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego dane kontaktowe 
to:   tel.       nr 603692276, adres e-mail: p.welenc@governance.pl 

5. Na zasadach określonych RODO przysługuje Pani/Panu prawo:   
1) dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO); 
2) żądania sprostowania swoich danych (o ile są nieprawidłowe) oraz uzupełnienia 

niekompletnych danych (art. 16 RODO);  
3) prawo żądania od WFDiF ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 

RODO),     z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
(Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania danych nie ma zastosowania 
w odniesieniu do ich przechowywania,  w celu zapewnienia korzystania ze środków 
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego);  

4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w razie 
uznania, że przetwarzanie Pani/Pana  danych narusza przepisy RODO). 

6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają przekazywaniu do państw trzecich, ani  
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu). 

7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 
1) podmiotom przetwarzającym je na zlecenie WFDiF; 
2) organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądom, instytucjom państwowym, 
itp.), gdy wystąpią z takim żądaniem,  w oparciu  o stosowną podstawę prawną.
  

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 
1) niezbędny do wykonania Umowy; 
2) wynikający z obowiązujących przepisów obligujących WFDiF do przetwarzania 

danych przez czas przewidziany zgodnie z tym przepisami, z uwzględnieniem 
wymogów prawnych dotyczących realizacji   przedmiotu Umowy; 

3) przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy przewidziany do dochodzenia ich 
bądź obrony przez nimi. 

 

mailto:p.welenc@governance.pl

