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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

                                                                                                  Istotne postanowienia umowy 

                     

 

UMOWA NR ZP …/2020 

 

 

W dniu ……………2020 r. w Dzikowcu, pomiędzy Gminą Dzikowiec, 36-122 Dzikowiec ul. Dworska 62, 

NIP – 814-15-73-676 ,REGON  690581695 

zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez: 

 

Józef Tęcza –   Wójta Gminy 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ewy Antosz  

 

a………………………………………………  

zwanym dalej "Wykonawcą",  

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego                                  

w trybie przetargu nieograniczonego – na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), została zawarta umowa  o następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenia usług  pn. „Odbiór                                   

i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których 

powstają odpady komunalne, znajdujące się na terenie Gminy Dzikowiec  oraz odbiór                                          

i zagospodarowanie odpadów z  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) tj. w 

Nowym Dzikowcu i Wilczej Woli w 2021 r. 

 

2. Zakres zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie niżej wymienionych odpadów:  

 

1) pozostałości po selektywnie zebranych  odpadach  komunalnych  tj. niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 

2) bioodpady, 

3) papier, tektura, odpady opakowaniowe z papieru oraz odpady opakowaniowe z tektury, 

4) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady opakowaniowe z metali oraz 

odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, 

5) szkło, odpady opakowaniowe ze szkła, 

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

7) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

9) chemikalia 

10) odpady niebezpieczne, 

11) zużyte opony 

12) zużyte baterie i akumulatory 

13) przeterminowane leki 

14) odpady tekstyliów  i odzieży 

15) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w 
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wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 

poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki 

 

3. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy. 

 

§ 2 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz realizacja całego przedmiotu i zakresu zamówienia, w sposób i na 

zasadach określonych w SIWZ  i na podstawie niniejszej umowy odbywać się będzie w okresie od 1 

stycznia 2021r.  do 31 grudnia 2021 r. 

 

§ 3 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług polegających na odbieraniu każdej ilości 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)  położonych na terenie Gminy Dzikowiec  oraz ich 

zagospodarowanie  w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK); 

2) zapewnienie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych obejmujących: papier, metale, 

tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady; 

3. Wykonawca zobowiązany będzie najpóźniej do 21 grudnia 2020 r. do wyposażenia nieruchomości 

zamieszkałych w odpowiednie pojemniki i worki oraz do 31 grudnia 2020r. do wyposażenia Punktów 

Selektywnej Zbiórki  Odpadów Komunalnych (PSZOK) położonych w miejscowości: 

 

1) Wilcza Wola na działce nr ewid. 1546/1 w odpowiednie kontenery w ilości 11 szt. tj.: 

 

a) kontenery na odpady budowlane i rozbiórkowe o pojemności minimalnej KP-7 m
3
, 

b) pojemnik na odpady niebezpieczne - 120l, 

c) pojemnik na leki i chemikalia – 120l, 

d) pojemnik na  igły i strzykawki – 120l 

e) pojemnik na zużyte bateria i akumulatory – 240l, 

f) kontener na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny KP-7 m
3
, 

g) kontener na meble i inne odpady wielkogabarytowe KP-7 m
3, 

h) kontener na zużyte opony – KP-7 m
3
, 

i) kontener na popiół,- KP-7 m
3
, 

j) pojemnik na tekstylia i odzież – 1100 l 

k) pojemnik na bioodpady – 1100 l, 

 

2) Nowy Dzikowiec, 36-122 Dzikowiec ul. Komunalna 4 na działce nr ewid. 232/2, 233/2 w odpowiednie 

kontenery w ilości 11 szt. tj.”: 

 

a) kontenery na odpady budowlane i rozbiórkowe o pojemności minimalnej KP-7 m
3
, 

b) pojemnik na odpady niebezpieczne - 120l, 

c) pojemnik na leki i chemikalia – 120l, 

d) pojemnik na  igły i strzykawki – 120l 

e) pojemnik na zużyte bateria i akumulatory – 240l, 

f) kontener na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny KP-7 m
3
, 

g) kontener na meble i inne odpady wielkogabarytowe KP-7 m
3, 

h) kontener na zużyte opony – KP-7 m
3
, 

i) kontener na popiół,- KP-7 m
3
, 

j) pojemnik na tekstylia i odzież – 1100 l 

k) pojemnik na bioodpady – 1100 l 

 

4.Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego  wyposażenia nieruchomości  zamieszkałych w pojemniki, 
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worki na  odpady  zmieszane i segregowane, spełniające  wymagania określone  w Regulaminie utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Dzikowiec. 

5. Wyposażenie dodatkowych nieruchomości w odpowiednie pojemniki o pojemnościach 120l, będzie 

następowało po odrębnym pisemnym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego, w przypadku 

zgłoszenia przez mieszkańca Gminy Dzikowiec Zamawiającemu zapotrzebowania na taką usługę; 

6. Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia złożenia mu przez Zamawiającego zapotrzebowania w formie 

pisemnej zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemnik na odpady  zmieszane. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany dostarczonego przez siebie kontenera lub 

pojemnika na odpady, który uległ uszkodzeniu, na własny koszt, w terminie 7 dni od dnia złożenia mu 

przez Zamawiającego zapotrzebowania w formie pisemnej. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego wyposażenia nieruchomości  z których odbierane są 

odpady komunalne: 

- w pojemnik o pojemności 120 l – 1 szt. na kółkach, 

- w worek czarny – przeznaczony na zmieszane odpady komunalne, 

   w przypadku nieruchomości o utrudnionym dojeździe; 

- w kolorowe worki o pojemności 80-120 l w ilości po 4 szt. z każdego rodzaju 

   do gromadzenia odpadów w sposób selektywny z folii LDPE o grubości zapewniającej  

   wytrzymałość worków przeznaczonych na gromadzenie odpadów selektywnych lub  zgodnie 

    z rzeczywistymi potrzebami mieszkańców: 

a. ZIELONY oznaczony napisem „Szkło” z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym 

                      odpady opakowaniowe ze szkła (szkło bezbarwne i kolorowe);  

b. NIEBIESKI oznaczony napisem „Papier” z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym  

                           tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury;  

c. ŻÓŁTY oznaczony napisem „Metal i tworzywa sztuczne” z przeznaczeniem na odpady  

                  z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, 

                  w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe  

                  wielomateriałowe;  

d. BRĄZOWY oznaczony napisem „Bio” z przeznaczeniem na odpady ulegające  

                         biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz 

                         odpady zielone; 

9. Wykonawca  jest zobowiązany do  oznakowania dostarczonych przez siebie pojemników  na odpady w 

sposób czytelny i widoczny,  umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na  

nich  nazwy  firmy  i  numeru  telefonu  przedsiębiorcy.  

10. Wykonawca udostępnia worki do gromadzenia odpadów w sposób selektywny, które będą przekazywane 

mieszkańcom gminy przy każdym odbiorze w takiej samej ilości i rodzaju jakie zostały odebrane. Worki 

winny być oznaczone odpowiednią informacją o rodzaju gromadzonych w nich odpadów, nazwą, adresem 

oraz numerem telefonu Wykonawcy i Zamawiającego. 

 

11. Prowadzenia rejestru odbioru selektywnych i nieselektywnych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

z terenu nieruchomości zamieszkałych  Gminy Dzikowiec. 

12. W przypadku każdorazowego niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym pisemnie: 

a) Wójta Gminy, 

b) właściciela nieruchomości; 

13. Zobowiązuje Wykonawcę do wskazania instalacji komunalnych, do których podmiot odbierający odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości będzie przekazywał odebrane odpady; 

14. Rodzaj odpadów komunalnych obejmujących przedmiot zamówienia: 

1. Odbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (o kodzie 20 03 01); 

2. Odbieranie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, a w szczególności: 

a) Opakowania z papieru i tektury (o kodzie 15 01 01), 

b) Opakowania ze szkła (o kodzie 15 01 07), 

c) Opakowania z tworzyw sztucznych (o kodzie 15 01 02), 

d) Opakowania z metali (o kodzie 15 01 04), 

e) Opakowania wielomateriałowe (o kodzie 15 01 05), 
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f) Odpady ulegające biodegradacji (o kodzie 20 02 01), 

g) Odpady wielkogabarytowe (20 03 07), 

h) Leki inne niż wymienione w 20 01 31 (o kodzie 20 01 32), 

i) Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 

i 20 01 35 (o kodzie 20 01 36), 

j) Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 

zwierające niebezpieczne składniki (o kodzie 20 01 35), 

k) Zużyte opony z samochodów osobowych (o kodzie 16 01 03) – 

l) Odpady niebezpieczne stanowiące odpady komunalne: 

 rozpuszczalniki (o kodzie 20 01 13*), 

 kwasy (o kodzie 20 01 14*), 

 alkalia (o kodzie 20 01 15*), 

 lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (o kodzie 20 01 21*), 

 urządzenia zawierające freony (o kodzie 20 01 23*), 

 oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 (o kodzie 20 01 26*), 

 farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje 

niebezpieczne (o kodzie 20 01 27*), 

 detergenty zawierające substancje niebezpieczne (20 01 29*), 

 baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 

02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie (o kodzie 20 

01 33*), 

 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 

zawierające niebezpieczne składniki (o kodzie 20 01 35*), 

 drewno zawierające substancje niebezpieczne (o kodzie 20 01 37*), 

m)  odpady budowlane oraz rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z grupy o kodzie 17 09 

04,  

n) inne nie wymienione frakcje zebrane w sposób selektywny. 

Wszystkie odpady zebrane w sposób selektywny właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu 

Gminy Dzikowiec mogą oddać bez ograniczeń zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów lub 

w PSZOK. 

 

15. Wymagania w zakresie odbierania odpadów komunalnych: 

1. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych 

z nieruchomości zamieszkałych, które zgodnie z przepisami Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Dzikowiec, winny być wyposażone w pojemniki na odpady zmieszane 

120l na kółkach oraz pojemniki lub worki kolorowe  o pojemności 80-120 l w ilości po 4 szt. z 

każdego rodzaju na odpady segregowane. W przypadku stwierdzenia braku pojemników na odpady 

zmieszane lub pojemników, bądź worków na odpady segregowane, a także w przypadku oddawania 

odpadów przez nieruchomość nie wpisaną na listę nieruchomości objętych systemem, przekazaną 

przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego podając adres 

nieruchomości, której ten przypadek dotyczy w terminie do 3 dni, od stwierdzenia faktu istnienia 

takiej nieruchomości. Informacja ta ma być sporządzona w formie protokołu i zawierać w miarę 

możliwości dokumentację fotograficzną (z datą, godziną oraz lokalizacją miejsca). 

2. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z granicy nieruchomości, a po opróżnieniu do 

odstawienia pojemników na miejsca, z których zostały zabrane do opróżnienia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania należytej czystości i porządku podczas odbierania 

odpadów komunalnych, a także do zebrania odpadów leżących luzem obok worków, pojemników, 

czy kontenerów oraz zanieczyszczeń powstałych wskutek przepełnienia wymienionych urządzeń do 

gromadzenia odpadów komunalnych. 

4. Odbieranie odpadów komunalnych powinno się odbywać w dni powszednie od godziny 7:00. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania oraz transportu odpadów komunalnych, również 

w przypadkach, kiedy dojazd do miejsc zbierania odpadów będzie utrudniony, w tym także 

z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów itp. W takich przypadkach Wykonawcy nie 

przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu zamówienia. 
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6. Wykonawca zobowiązany jest do trwałego i czytelnego oznakowania pojazdów w widocznym 

miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerami telefonów Wykonawcy. 

7. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia odpadów w trakcie transportu. W przypadku 

wysypywania odpadów Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego ich uprzątnięcia. 

8. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją 

usługi odbierania i transportu odpadów komunalnych na terenie Gminy Dzikowiec, w tym szkody 

osobowe i rzeczowe dotyczące m. in. uszkodzeń lub zniszczeń mienia oraz pojazdów, budynków 

i wyposażenia nieruchomości, w tym pojemników lub kontenerów do zbierania odpadów, na 

zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do okazywania na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów 

potwierdzających wykonywanie przedmiotu zamówienia z określonymi przez Zamawiającego 

wymaganiami i przepisami prawa. 

      10.Wykonawca oświadcza, że odpady komunalne przekazywane będą do następujących  

            instalacji: 

1) ……………………………………………………………….. 

2) ……………………………………………………. 

16. Harmonogram i częstotliwość odbierania odpadów komunalnych: 

Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych i selektywnych 

Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych    

i segregowanych z terenu gminy Dzikowiec z nieruchomości zamieszkałych  

z częstotliwością: 

a) zmieszane odpady komunalne – raz na miesiąc z wyjątkiem okresu od 01 kwietnia do             

31 października raz na dwa tygodnie  , 

b) zebrane selektywnie szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - 

jeden raz na  miesiąc,  

c) zebrane selektywnie opakowania z papieru i tektury – raz na kwartał,  

d) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym 

odpadów zielonych(odbierane tylko z  PSZOK): 

 a) należy poddawać kompostowaniu na terenie nieruchomości w przydomowych 

kompostownikach (nie może to powodować uciążliwości dla użytkowników 

nieruchomości sąsiednich), 

b) w przypadku braku możliwości kompostowania należy je gromadzić w workach i 

dostarczyć samodzielnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych; 

c) popiół – należy dostarczać samodzielnie do Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych 

e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny –  dwa razy w roku spod posesji,  

f) odpady wielkogabarytowe, meble,  - dwa razy w roku spod posesji,  

g) odpady budowlane i rozbiórkowe –  dwa razy w roku spod posesji,  

h) zużyte opony - dwa razy w roku spod posesji,  

i) z punktu selektywnej zbiórki odpadów ( PSZOK ) - nie rzadziej niż raz na kwartał, 

a w przypadku wcześniejszego zapełnienia kontenerów, na telefoniczne zgłoszenie 

Zamawiającego. 
 

17. Zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych: 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych:  

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych bezpośrednio do instalacji komunalnej. 

Dopuszcza się przekazywanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych za 

pośrednictwem stacji przeładunkowej, o której mowa w art. 23 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 

o odpadach. Dopuszcza się przekazywanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych do termicznego przekształcania, 
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2) selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego 

zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią 

sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 i art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach, 

3) z PSZOK-u bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady, selektywnie 

zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie 

z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach; 

2. Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami 

komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych różnych rodzajów ze sobą. 

 

3.Sprawozdawczość: 

a) Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu sprawozdań rocznych do 31 

stycznia za poprzedni rok kalendarzowy o których mowa w art. 9n ustawy o Utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach ( w bazie BDO)  

 

b) Sprawozdania powinny być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 15 maja 

2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych 

nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami,                                            

a w przypadku zmiany rozporządzenia, zgodnie z obowiązującymi wzorami druków.  

 

c) W celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego rocznego sprawozdania z realizacji zadań z 

zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q ustawy, Wykonawca 

zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu niezbędne informacje umożliwiające sporządzenie 

sprawozdania. Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania Zamawiającemu innych 

informacji nt. odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów jeśli w trakcie realizacji zamówienia na 

Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki 

odpadami. Dotyczy to tylko informacji w posiadaniu, których będzie Wykonawca a nie Zamawiający.  

 

d) Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu najpóźniej wraz z fakturą za dany 

okres rozliczeniowy informacji zawierających szczególnie  miejsca odbioru odpadów oraz ilości i 

rodzaju odebranych odpadów (zgodnie z obowiązująca klasyfikacją odpadów).  

 

e) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu wykazu ilości odpadów 

przekazanych do instalacji komunalnej bądź innej jednostki do odbioru odpadów zgodnie z 

obowiązującymi przepisami 

 

18. Inne wymagania: 

a) Posiadać co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych 

oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej , 

b) trwale i czytelnie oznakować pojazdy w widocznym miejscu z nazwą firmy oraz danymi adresowymi i 

numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne,  

c) posiadać na terenie bazy magazynowo - transportowej urządzenia do selektywnego gromadzenia 

odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania -urządzenia należy utrzymywać 

we właściwym stanie technicznym i sanitarnym,  

d) aby pojazdy były zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadały aktualne badania techniczne i 

świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,  

e) aby konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz 

odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu,  

f) poddawać pojazdy i urządzenia myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im 

właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 

2 tygodnie - Wykonawca winien posiadać aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie czynności,  
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g) na koniec każdego dnia roboczego opróżniać pojazdy z odpadów i parkować wyłącznie na terenie bazy 

magazynowo-transportowej,  

h) aby konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów 

oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady,  

i) wyposażyć pojazdy w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu 

pojemników,  

j) dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych.  

k) wyposażyć pojazdy w system monitoringi bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, 

umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu, 

miejscach postoju oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów 

umożliwiający weryfikacje tych danych (system GPS) 

l) Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowaniem informatycznym systemem monitorowania 

pojazdów opartym na satelitarnym systemie lokalizacji GPS umożliwiającym trwałe zapisywanie, 

przechowywanie i odczytywanie danych o miejscach postoju, historii tras, przebiegach, godzinach 

pracy, sygnalizację, jeżeli pojazd z wyznaczonej floty znajdzie się poza wyznaczonym obszarem, a 

także dostarczanie raportów zawierających ww. informacje oraz systemem czujników zapisujących 

dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych. Gmina zastrzega sobie 

prawo zapoznania się z zapisami sytemu lokalizacji GPS pojazdów obsługujących Gminę Dzikowiec w 

zakresie przedmiotowego zamówienia celem weryfikacji i kontroli sprawozdań przedstawianych przez 

Zamawiającego z realizacji zamówienia. 

 

§ 4 

 

1. Wykonawca oświadcza, że do realizacji przedmiotu zamówienia posiada bazę magazynowo-

transportową, pojazdy transportowe, które wyposażone są w system monitoringu bazującego na 

systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i 

odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz system czujników zapisujących dane 

o miejscach załadunku i wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych (system GPS) 

oraz w odpowiednim stanie technicznym wyposażenie umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska
 
z dnia 11 stycznia 2013 

r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości
 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 122 z późn.zm.). 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz potencjał kadrowo - techniczny i ekonomiczny do 

wykonania przedmiotu umowy w szczególności: 

a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 

września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010), 

prowadzonego przez Wójta Gminy Dzikowiec, w zakresie objętym zamówieniem; 

b) posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i 

gospodarujących odpadami zwanego rejestrem BDO  wraz z numerem rejestrowym wpisu  

wydanym przez Urząd Marszałkowski. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia wymagań i uprawnień określonych ust.1 i 2 przez cały okres 

realizacji umowy. 

 

§ 5 

 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy szczegółowy wykaz właścicieli 

nieruchomości, z których odbierane będą stałe odpady komunalne. 

2. Zamawiający zastrzega, iż wykaz o jakim mowa w ust. 1 może ulegać zmianie w przypadku: 

a) zwiększenia lub zmniejszenia liczby obsługiwanych nieruchomości zamieszkałych, 

b) konieczności zmiany lokalizacji pojemników, 

§ 6 

 

1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub wynikające z realizacji 

przedmiotu umowy wymagają formy pisemnej lub elektronicznej. 
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2. Pisma Stron powinny powoływać się na tytuł umowy i jej numer. Za datę otrzymania dokumentów, o 

których mowa w ust. 1, Strony uznają dzień ich przekazania pocztą elektroniczną lub faksem.  

3. Do nadzorowania wykonywania umowy i bieżących kontaktów z Wykonawcą została wyznaczona 

przez Zamawiającego: ……………, tel. ………….., e-mail: ………………………    

4. Do nadzorowania wykonywania umowy i bieżących kontaktów z Zamawiającym Wykonawca 

wyznacza koordynatora odpowiedzialnego za wykonanie umowy ze strony Wykonawcy w osobie  

…….…………., tel…………………….., e-mail:…………………….. Koordynator pozostaje 

zobowiązany pozostawać w bezpośrednim kontakcie w Zamawiającym w dni robocze (od poniedziałku 

do piątku) w godzinach od 8
00

 do 15
00

.  

 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) Prawidłowej gospodarki odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym 

zakresie; 

2) Wywożenia odebranych odpadów komunalnych do instalacji, zgodnie z SIWZ; 

3) Wykonywania wszystkich obowiązków opisanych w  SIWZ; 

4) Przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych; Wykonawca nie może 

wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób lub w innym celu niż dla wykonywania 

umowy, w szczególności zakazuje się wykorzystywania danych w celu reklamowym lub 

marketingowym; 

5) Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu 

nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku 

stwierdzenia podczas odbioru odpadów, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku 

w zakresie segregacji odpadów (np. gdy w worku przeznaczonym na odpady segregowane będą 

znajdować się odpady zmieszane, lub gdy w worku przeznaczonym na daną frakcję odpadów 

segregowanych będą znajdować się odpady innej frakcji) Wykonawca zobowiązany będzie w 

terminie 3 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej powyżej sytuacji do pisemnego i drogą 

elektroniczną poinformowania Zamawiającego o nie wywiązaniu się z obowiązków segregacji 

odpadów przez właściciela nieruchomości zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Dzikowiec. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć 

dokumentację fotograficzną i protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi 

jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu  doszło do ustalenia w/w 

zdarzenia; 

6) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się do 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. – Kodeks pracy osób wykonujących czynności polegające na bezpośrednim, fizycznym 

wykonywaniu usług przedstawionych w SIWZ oraz niniejszej umowie. 

a) W celu weryfikacji realizacji ww. zobowiązania, Wykonawca lub Podwykonawca jest 

zobowiązany w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przedłożyć Zamawiającemu 

oświadczenie, że osoby wykonujące określone czynności, zatrudnione są na podstawie umowy o 

pracę z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 

3–5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres 

realizacji przedmiotu zamówienia wraz z wykazem obejmującym liczbę osób zatrudnionych przy 

realizacji niniejszego zamówienia . 

b) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie 

danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) w celu 

realizacji niniejszej umowy. 

c) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z 
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przedmiotem zamówienia w sposób szczegółowo opisany w SIWZ. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do:   

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na umowę o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonywujących 

wskazane czynności; 

7) Zachowania poufności co do danych uzyskanych  w związku  z wykonywaniem niniejszej umowy i 

wykorzystania ich wyłącznie w ramach i w celu wykonywania umowy; 

8) Ponoszenia odpowiedzialności za zawinione szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich 

powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy; 

9) Ścisłej współpracy w zakresie działań promocyjno-informacyjnych dotyczących przebiegu realizacji 

przedmiotu zamówienia. Wykonawca przestrzegać będzie poufności co do informacji 

pozyskiwanych w związku z realizacją umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów 

dotyczących ochrony danych osobowych. Wykonawca nie może wykorzystać pozyskanych danych 

w żaden inny sposób lub w innym celu niż dla wykonywania umowy, w szczególności zakazuje się 

wykorzystywania danych w celach reklamowych lub marketingowych;  

10) Wykonywania wszystkich obowiązków opisanych w ofercie i niniejszej umowie; 

11)  Przestrzegania standardu sanitarnego wykonywania usług oraz ochrony środowiska, w 

szczególności: 

a) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami prawa 

ochrony środowiska, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uchwały  w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia  usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, ustawy o 

odpadach i przepisów wykonawczych w tym zakresie, Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy  Dzikowiec oraz przepisów sanitarnych. 

b) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający 

utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego, w szczególności do : 

 zapobiegania wysypywaniu się odpadów z worków i pojemników podczas dokonywania 

odbioru odpadów, 

 odbierania odpadów z miejsc ich wystawienia na terenie nieruchomości i uprzątnięcia terenu 

w miejscu wystawienia worków i pojemników z odpadami komunalnymi w przypadku jego 

zanieczyszczenia wynikającego z przepełnienia worka lub pojemnika lub ich uszkodzenia. 

Wykonawca zobowiązuje się do odbioru z miejsc wystawienia worków i pojemników 

ewentualnych rozsypanych oraz luźnych odpadów (np. odpady rozrzucone przez  zwierzęta). 

2. Zamawiający zobowiązuje się do:  

1) Przekazania Wykonawcy wykazu nieruchomości objętych gminnym  systemem odbioru odpadów  

komunalnych. Dane będą przekazywane w formie elektronicznej.  

2) Przekazywania drogą elektroniczną informacji niezbędnych dla prawidłowego wykonania umowy, w 

szczególności informowania o zmianach w liczbie i lokalizacji nieruchomości objętych 

obowiązkiem odbierania odpadów. 

3) Zapewnienia nadzoru nad prawidłowością i jakością świadczonych usług przez Wykonawcę. 

4) Terminowego wypłacania wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego skierowania Wykonawcy do kontrolnego 

zważenia pojazdu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji każdorazowego przejazdu trasy według wskazań 

lokalizatora GPS. 

5. Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Dzikowiec zostanie 

sporządzony przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym przy podpisywaniu umowy oraz zostanie 

doręczony przez Wykonawcę właścicielom nieruchomości w terminie nie później niż 10 dni od 
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podpisania umowy. 

 

§ 8 

1. Wynagrodzenie za realizację usługi stanowi iloczyn faktycznej ilości odebranych 

i zagospodarowanych odpadów  wyrażonej w Mg oraz poniższych cen jednostkowych - zgodnie z 

ofertą z dnia ……………………2020 r.  

2. Usługa będzie rozliczana po zakończeniu danego miesiąca. Do wyliczonej kwoty netto Wykonawca 

doliczy podatek VAT w wysokości . 

Przewidywana kwota brutto całego zadania to …………………………………. 

Słownie: …………………………………………………………………………….. 

3. Podstawą do wystawienia faktury będzie wywiązanie się Wykonawcy ze wszystkich ciążących na 

nim obowiązków.  

4. Faktury będą płatne w terminie do 30 dni od dnia wpływu do Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury.  

5. W przypadku nieterminowej zapłaty za wykonaną usługę, Wykonawca ma prawo naliczyć 

Zamawiającemu odsetki ustawowe.  

6. Zamawiający nie udziela zaliczek.  

§ 9 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za każdy przypadek wykonywania usługi w sposób nie gwarantujący utrzymania właściwego stanu 

higieniczno-sanitarnego i porządkowego miejsc zbierania odpadów np. poprzez nieterminowy 

wywóz, powodujący przepełnienie pojemników i kontenerów powstałego z winy Wykonawcy, - w 

kwocie 1.000,00 zł za 1 miejscowość za każdy dzień opóźnienia;  

2) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, które przypadałoby do zapłaty z tytułu wykonywania umowy 

do końca okresu obowiązywania umowy, gdyby od umowy nie odstąpiono;  

3) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przy realizacji umowy osób 

wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ,  w wysokości 1.000,00 zł, za każdy ujawniony 

przypadek; 

4) za wprowadzenie Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z zapisami 

Umowy, w wysokości 1.000,00 zł za każde zdarzenie; 

5) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1.000,00 zł za każde zdarzenie; 

 

6)  za opóźnienia w dostarczeniu pojemnika lub kompletu pojemników do wskazanej przez 

Zamawiającego  nieruchomości w wysokości 5,00 zł za każdy dzień; 

 

2. Jeżeli szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.  

 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy, a Wykonawca wyraża zgodę na takie potrącenie.  

 

§ 11 

 

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi oraz przy pomocy Podwykonawcy 

(podwykonawców), w zakresie 

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

2. Powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy Podwykonawcy nie wyłącza obowiązku spełnienia 

przez Wykonawcę wszystkich wymogów określonych postanowieniami Umowy, w tym dotyczących 

personelu Wykonawcy. 

3. Wykonawca uprawniony jest do powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy, nowemu 

Podwykonawcy, zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy. Do powierzenia wykonania części 
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przedmiotu Umowy nowemu Podwykonawcy, zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy konieczna jest 

zgoda Zamawiającego w przypadku, o którym mowa w art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. W pozostałych przypadkach zmiana Podwykonawcy następuje za uprzednim 

poinformowaniem o tym fakcie Zamawiającego, dokonanym na 7 dni przed dokonaniem tej zmiany. 

4. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie umowy, której 

przedmiotem są usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 

o wartości mniejszej niż 0.5% wartości umowy określonej w § 8. 

5. Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą winna zawierać m.in. określenie zakresu, ilości i 

wartości usług  powierzanych do wykonania Podwykonawcy, termin płatności faktur wystawianych 

przez Podwykonawcę na Wykonawcę oraz aktualne konto bankowe Podwykonawcy.  

6. Do zawarcia przez Podwykonawców umów z dalszymi Podwykonawcami jest wymagana zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi świadczone przy pomocy 

Podwykonawców. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje 

usługę  w sposób wadliwy, niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa. 

9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury potwierdzających wykonanie zleconej usługi.  

10. Wykonawca zobowiązuje się uregulować należność podwykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, 

t.j. przedstawić Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy, że Wykonawca nie zalega z płatnościami 

z tytułu świadczenia usług wykonywanych przez podwykonawcę, oraz dokonanie zapłaty 

podwykonawcy za miesiąc za który jest wystawiana faktura zamawiającemu. Oświadczenie 

Podwykonawcy i dowód zapłaty, Wykonawca składa  wraz z fakturą.  

 

§ 12 

 

     1. Zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której 

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z potrzeb 

Zamawiającego lub z przyczyn dotyczących Zamawiającego lub też z przyczyn obiektywnych, 

niezależnych od żadnej ze stron i dotyczą następujących sytuacji: 

1) w zakresie zmiany terminu przewidzianego na realizację usług w poszczególnych 

     miesiącach zmiana jest możliwa w przypadku: 

a) zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi, w szczególności klęsk żywiołowych, 

warunkami    atmosferycznymi odbiegającymi od typowych uniemożliwiającymi prowadzenie 

usług, 

b) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami terenowymi, 

c) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, skutkującym 

niemożliwością prowadzenia usług lub wykonania innych czynności przewidzianych umową. 

2) zmian z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez 

czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności 

zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych 

rozmiarach. Strony za okoliczności siły wyższej uznają: powódź, huragany, deszcze nawalne,  

ogłoszony stan klęski żywiołowej; 

3) zmian w zakresie podwykonawstwa, jeżeli wskazany podwykonawca jest podmiotem na zasoby 

którego powołuje się wykonawca na zasadach określonych w art. 22a, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu 

 

4) zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, która będzie podlegać waloryzacji w przypadku zmiany 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub 

ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia lub rozliczenie wynagrodzenia w tym:  wysokości stawki podatku 

od towarów i usług. Wynagrodzenie wykonawcy będzie podlegać zmianie w trakcie obowiązywania 

umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług i będzie się odnosić 
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wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową po 

dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę VAT oraz wyłącznie do części przedmiotu 

umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. Warunkiem 

dokonania takiej zmiany będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku wykonawcy 

zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen. Zmiana wynagrodzenia 

będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych stawek podatku od 

towarów i usług, 

 

         2. Zaistnieje potrzeba dokonania zmian dotyczących osób zaangażowanych w  realizację umowy, osób 

reprezentujących Strony (w szczególności choroba, wypadki losowe, zmiany organizacyjne). 

Powyższe okoliczności stanowią zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian w zawartej 

umowie o których mowa w art. 144 ust. 1 Pzp. 

         3.  Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp następujące zmiany: 

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana 

numeru rachunku bankowego, 

b) danych teleadresowych,  

c) danych rejestrowych, numerów NIP, REGON, PESEL 

d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej dotyczącej stron Umowy, 

e) zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego przewidzianego w Umowie. 

f) Wynikające ze zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym w 

szczególności w jego strukturze organizacyjnej. 

      4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego 

aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli 

obu Stron.  

      5. Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli 

przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

 

§ 13 

W razie stwierdzenia, że Wykonawca wbrew zobowiązaniom wynikającym z niniejszej umowy nie 

świadczy usług w niej wymienionych lub wykonuje je niestarannie, Zamawiający złoży Wykonawcy 

reklamację na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest odpowiedzieć na reklamację na piśmie w 

terminie 3 dni.  

§ 14 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach : 

1) gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usługi w pełnym zakresie objętym umową; 

2) gdy Wykonawca zaniechał wykonywania usługi i nie realizuje jej dłużej niż 7 dni; 

3) w przypadku utraty uprawnień Wykonawcy do wykonywania przedmiotu umowy; 

4) zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy; 

5) w przypadku niestarannego wykonywania umowy,  

6) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie  

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się 

z obowiązku zapłaty za wykonaną usługę w ciągu 30 dni od terminu płatności określonego w umowie 

pomimo  dwukrotnego pisemnego wezwania Wykonawcy. 

3. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy  w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności  o 

których mowa  w ust. 1 i 2  

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 3 Zamawiający może w terminie 7 dni, po pisemnym uprzedzeniu, 

przejąć sam prowadzenie usług lub ich części, określonych niniejszą umową albo powierzyć je innemu 

podmiotowi. 

 

§ 15 

Wykonawca nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelności przysługujących mu z tytułu wykonywania 

niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
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§ 16 

1. Zamawiający  jest administratorem danych osobowych niezbędnych do realizacji zadania, a 

Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane . 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, 

wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

a. przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem 

oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, 

których dane dotyczą, 

b. do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w 

art. 32 Rozporządzenia, 

c. dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 

d. do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą 

przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

e. zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) 

przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych 

w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie 

przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie dane 

osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 

członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku 

odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków 

określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je 

administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: jest Pan: Tomasz Piszczek    

inspektor.odo@gminadzikowiec.pl. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych 

spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o kontroli 

minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 

obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 

podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy w 

zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek 

postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez 

Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub 

orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, 

dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w 

mailto:inspektor.odo@gminadzikowiec.pl
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jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej 

(„dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 

danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż 

wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  z 

obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz Rozporządzenia i ustawy o ochronie danych osobowych. 

 

§ 17 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie usługi w sprawie zamówienia 

publicznego Wykonawca zobowiązany jest przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania 

reklamacyjnego. 

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego. 

3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę 

roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia 

odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca uprawniony jest do 

wystąpienia na drogę sądową. 

5. Wszelkie spory wynikłe w związku z wykonaniem umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 

właściwego rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 18 

1. Zamawiający ma prawo kompleksowej i wyrywkowej kontroli sposobu wykonywania usługi. 

2. W przypadku wadliwego wykonania usługi Zamawiający domagał się będzie usunięcia stwierdzonych 

uchybień, wyznaczając Wykonawcy w tym celu termin 3 dni. Po jego bezskutecznym upływie, 

Zamawiający może powierzyć (zlecić) poprawienie usługi innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

3. Zamawiający ma prawo do wydania Wykonawcy polecenia dokonania zmian w realizacji zadania, jeżeli 

uzna że jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania zlecenia. W szczególności zmianom 

(zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości) w trakcie realizacji umowy mogą ulec przekazywane Wykonawcy 

wykazy obsługiwanych nieruchomości zamieszkałych. 

4.                    W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego 

powiadamiania Zamawiającego o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 

2) zmianie osób reprezentujących, 

3) ogłoszeniu upadłości, 

4) ogłoszeniu likwidacji, 

5) zawieszeniu działalności, 

6) wszczęcia postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca. 

5. Integralna częścią umowy jest załącznik ofertowy złożony przez Wykonawcę.  

§ 19 

Umowa została zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego                

i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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