
Załącznik nr 7 do SIWZ 
 

- PROJEKT - 

UMOWA Nr …………………… 

zawarta w Zawadzkiem, w dniu ……….. pomiędzy: 

Gminą Zawadzkie z siedzibą w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkiem, REGON 531413314, 

NIP 756-18-60-761, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

Mariusza Stachowskiego – Burmistrza Zawadzkiego 

przy kontrasygnacie 

Kariny Nowak – Skarbnika Gminy 

a 

firmą ………………………………………………………………………………………………………………... 

z siedzibą w ……………………………………………………………………………………………………….. 

reprezentowaną przez: …………………………………………………………………………………………... 

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

W wyniku wyboru oferty w przetargu nieograniczonym, przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843) zwanej w dalszej 

treści umowy ustawą Pzp, zawarto umowę następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot i zakres umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą „Odbiór, 

transport  i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

z terenu gminy Zawadzkie w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.” polegające na 

odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych selektywnie gromadzonych przez 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Zawadzkie w okresie od 1 stycznia 2020 

roku do 30 czerwca 2020 roku. 

2. Szczegółowy zakres  umowy obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie następujących frakcji 

odpadów : 

1) bezpośrednio z nieruchomości: 

a) szkło oraz opakowania ze szkła, 

b) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury, 

c) opakowania wielomateriałowe, 

d) tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, 

e) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające 

biodegradacji oraz odpady zielone, 

f) metale oraz opakowania z metali, 

g) popiół, 

h) zmieszane odpady komunalne, 

i) odpady wielkogabarytowe z wyłączeniem odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz 

gruzu (1 zbiórka  w okresie obowiązywania umowy); 

2) przeterminowane leki z wyznaczonych punktów; 

3) chemikalia z wyznaczonych punktów; 

4) w systemie zbiórek mobilnych: 

a) zużyte baterie i akumulatory,   

b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

c) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

d) zużyte opony (z samochodów osobowych), 



e) odpady budowlane i rozbiórkowe  (papa i styropian) wytworzone w gospodarstwie domowym 

(kod odpadu 17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione    w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03). 

3. Sposób świadczenia usługi objętej zamówieniem został opisany w Szczegółowym Opisie 

Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (zwanej w dalszej treści umowy SIWZ). 

 

§ 2 

Termin wykonania przedmiotu umowy 

Termin wykonania przedmiotu umowy strony ustalają od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 

2020 r. 

§ 3 

Oświadczenia wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę oraz uprawnienia, potencjał techniczny 

i osobowy oraz bazę magazynowo-transportową niezbędne do należytego, terminowego  i zgodnego 

z przepisami prawa wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, z zachowaniem profesjonalnego 

charakteru świadczonych przez Wykonawcę usług, a w szczególności: 

a) posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza 

Zawadzkiego w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  

o którym mowa w art. 9b-9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, 

b) posiada aktualne zezwolenia na zbieranie i transport odpadów komunalnych będących 

przedmiotem zamówienia wydane na podstawie ustawy o odpadach, 

c) posiada aktualne zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów komunalnych 

będących przedmiotem zamówienia wydane na podstawie ustawy o odpadach. 

2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w Rozporządzeniu 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). 

3. Wykonawca zobowiązuje się do spełniania wymagań określonych w ust. 1 i 2 przez cały okres 

realizacji postanowień niniejszej umowy.  

§ 4 

Obowiązki wykonawcy 

I. Wymagania co do sposobu odbioru odpadów komunalnych: 

1. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien odbywać się zgodnie                           

z szczegółowym planem wywozu określonym w harmonogramie. Wszystkie wymienione 

rodzaje odpadów komunalnych odbierane są od właścicieli nieruchomości w każdej 

ilości. 

Zamawiający w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą przekaże: 

a) aktualny wykaz nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych, z których odbierane będą 

odpady komunalne z podaniem ilości osób zamieszkujących, 

b) aktualny wykaz nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych, z których odbierane będą 

odpady komunalne z podaniem ilości osób zamieszkujących, 

a Wykonawca w terminie do 3 dni od daty otrzymania wykazów, o których mowa w lit. a i b 

obowiązany będzie przedstawić harmonogram, do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Harmonogram powinien uwzględniać w osobnej pozycji obsługę osiedli mieszkaniowych 

położonych w Zawadzkiem przy ul. Nowe Osiedle, Powstańców Śląskich oraz Opolskiej 61.  

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo w uzasadnionych przypadkach do zmiany 

harmonogramu wywozu odpadów z nieruchomości bez zgody Wykonawcy. Wykonawca 

zobowiązany jest zamieścić harmonogram przez cały okres trwania umowy na swojej 

stronie internetowej. W przypadku każdorazowego przekazania przez Zamawiającego 

aktualizacji wykazu nieruchomości, z których odbierane będą odpady komunalne 

Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia w terminie 3 dni od daty otrzymania 

zaktualizowanego wykazu nieruchomości, zaktualizowanego harmonogramu odbioru 

odpadów do zatwierdzenia przez Zamawiającego.  Po zatwierdzeniu harmonogramu 

Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania zaktualizowanego harmonogramu 



właścicielom nieruchomości, których dotyczy zmiana, w terminie nie dłuższym niż 5 dni 

roboczych; 

2) Zamawiający dopuszcza dowolność techniki wykonania ulotki informacyjnej wraz  

z harmonogramem, zastrzegając minimalny format A5,  z uwzględnieniem minimalnego 

kosztu ich wytworzenia;   

2. Wykonawca na czas realizacji umowy - nie później niż do 7 dni roboczych od daty podpisania 

umowy z Zamawiającym - zobowiązany jest dostarczyć właścicielowi nieruchomości pojemniki 

i/lub worki na odpady - bez przeniesienia prawa własności,  

o odpowiednich pojemnościach spełniających wymogi uchwały Nr XXII/226/16 Rady Miejskiej 

w Zawadzkiem z dnia 26 września 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Zawadzkie (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2016 r., poz. 19740,  

zwanej w dalszej treści umowy Regulaminem, które winny posiadać oznaczenie określające 

rodzaj gromadzonych odpadów i instrukcję korzystania z pojemnika lub worka, muszą posiadać 

oznaczenie Wykonawcy z podaniem jego adresu i nr telefonu. 

1) Zamawiający informuje, że budynki wielolokalowe winny być wyposażone w pojemniki.                                                    

W uzasadnionych przypadkach,  za zgodą Zamawiającego, dopuszcza się wyposażenie  

budynków wielolokalowych również w worki. Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiającego 

aktualizacji wykazu nieruchomości, z których odbierane będą odpady komunalne 

zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć właścicielowi nieruchomości odpowiednie 

pojemniki lub worki na odpady w miejsca wskazane w wykazie; 

2) Zamawiający informuje, że za zniszczone pojemniki lub worki odpowiada właściciel 

nieruchomości  (jeżeli zniszczenie nastąpiło z jego winy); 

3) Ilość pojemników w jakie Wykonawca będzie zobowiązany wyposażyć nieruchomości, 

Wykonawca winien obliczyć  w oparciu o dane zawarte w  załącznikach 1a i 1b do SIWZ; 

4) Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki o pojemności określonej w Regulam inie 

ponosił będzie Zamawiający. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przy dostarczeniu właścicielowi nieruchomości pojemników i/lub 

worków (w zależności od deklaracji właściciela nieruchomości) przekazać szczegółowy plan 

odbioru odpadów z nieruchomości w postaci harmonogramu oraz ulotkę informacyjną  

o sposobie gromadzenia odpadów (które zostaną wykonane przez Wykonawcę  

w odpowiedniej ilości egzemplarzy – tzn. w ilości zgodnej z ilością  nieruchomości objętych 

zamówieniem). Harmonogram i ulotki informacyjne Wykonawca zobowiązany jest również 

dostarczyć każdorazowo w przypadku zgłoszenia takiej konieczności przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca winien przeprowadzać odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 20:00. Dopuszcza się w 

uzasadnionych przypadkach i po wcześniejszym uzgodnieniu  

z Zamawiającym odbieranie odpadów w soboty, bądź inne dni wolne od pracy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych w sposób, który zapewni 

odpowiedni stan sanitarny poprzez zapobieganie wysypywaniu się odpadów z pojemników  

i worków w czasie odbioru i transportu, a w przypadku wysypania – obowiązany jest do 

natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków ich wysypania (plamy, zabrudzenia 

itp.). Wykonawca winien dokonywać odbioru odpadów w sposób nie powodujący uszkodzenia 

pojemnika lub worka. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania odpadów znajdujących się przy pojemnikach, bądź 

w miejscach przeznaczonych do ich gromadzenia i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego 

w terminie do 7 dni z podaniem dnia odbioru i lokalizacji nieruchomości skąd zostały odebrane 

odpady oraz ich szacunkowej objętości. 

7. Wykonawca zobowiązany jest kontrolować właścicieli nieruchomości pod kątem wypełniania 

obowiązku zbierania odpadów komunalnych zgodnie z Regulaminem oraz w zadeklarowany 

sposób (zbierane selektywnie bądź jako odpady zmieszane), a w przypadku stwierdzenia 

niedopełnienia ww. obowiązków lub deklaracji, Wykonawca na tą okoliczność ma obowiązek 

sporządzić protokół, który winien przekazać w terminie do 7 dni Zamawiającemu. Protokół 

powinien zawierać w szczególności: adres nieruchomości na której odpady gromadzone są 

niezgodnie z wymogami Regulaminu lub złożoną przez właściciela nieruchomości deklaracją, 

rodzaj niezgodności i termin odbioru odpadów. 

8. W przypadku stwierdzenia, że nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy nie jest ujęta                             

w wykazie nieruchomości, który będzie na bieżąco aktualizowany przez Zamawiającego,                            



a jej właściciel przekazuje do odbioru odpady, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 

powiadomić Zamawiającego o tym pisemnie bądź pocztą elektroniczną na adres 

wskazany przez Zamawiającego.  

1) Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia worków do 

selektywnej zbiórki odpadów w każdej ilości, tzn. przekazać taką samą ilość i rodzaj 

worków, jaka została odebrana z posesji. W sytuacji jednak, gdy właściciel nieruchomości 

zbierze odpady w workach zakupionych przez siebie, Wykonawca winien powyższy fakt 

odnotować i poinformować niezwłocznie Zamawiającego; 

2) Wykonawca jest zobowiązany odebrać odpady w każdej ilości zgodnie  

z zapisami SIWZ oraz Regulaminu. 

9. Wykonawca zorganizuje odbiór i transport odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do 

punktów zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony np. z powodu prowadzonych 

remontów dróg, zmiany organizacji ruchu drogowego itp. W takich przypadkach Wykonawcy 

nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy.  

W przypadku braku możliwości dojazdu odpady komunalne winny zostać odebrane  

w możliwie najkrótszym terminie o czym Wykonawca winien każdorazowo niezwłocznie 

zawiadomić Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości, na której powstają odpady                             

w pojemniki  i worki (w zabudowie jednorodzinnej) przeznaczone do gromadzenia odpadów: 

a) zmieszanych odpadów komunalnych - w ilości nie przekraczającej minimalnej pojemności 

pojemników przewidzianych dla danego rodzaju nieruchomości – wynikającej  

z Regulaminu. W przypadku, gdy pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów 

komunalnych - w ilości nie przekraczającej minimalnej pojemności pojemników 

przewidzianych dla danego rodzaju nieruchomości – wynikającej z Regulaminu – są 

niewystarczające, właściciel nieruchomości może zaopatrzyć się w dodatkowy pojemnik na 

własny koszt – w takiej sytuacji  dodatkowy pojemnik powinien spełniać  warunki określone 

w Regulaminie; 

b) szkła, w tym szkła bezbarwnego oraz szkła kolorowego zebranego w pojemnikach lub 

workach zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku – w każdej ilości; 

c) papieru i tektury zebranych w pojemnikach lub workach zgodnie z Regulaminem utrzymania 

czystości i porządku – w każdej ilości; 

d) opakowań wielomateriałowych oraz metali i tworzyw sztucznych zebranych  

w pojemnikach lub workach zgodnie  z Regulaminem utrzymania czystości i porządku –  

w każdej ilości; 

e) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych 

ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych zebranych w pojemnikach lub workach 

zgodnie z Regulaminem – w każdej ilości; 

f) popiołu - w ilości nie przekraczającej minimalnej pojemności pojemników przewidzianych 

dla danego rodzaju nieruchomości – wynikającej z Regulaminu. W przypadku gdy pojemniki 

do gromadzenia popiołu - w ilości nie przekraczającej minimalnej pojemności pojemników 

przewidzianych dla danego rodzaju nieruchomości – wynikającej  

z Regulaminu – są niewystarczające, właściciel nieruchomości może zaopatrzyć się  

w dodatkowy pojemnik na własny koszt - w takiej sytuacji dodatkowy pojemnik powinien 

spełniać  warunki określone w Regulaminie. 

11. Komplet worków do selektywnej zbiórki odpadów Wykonawca obowiązany jest dostarczyć wraz  

z pojemnikiem na popiół i odpady zmieszane – w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania 

umowy z Zamawiającym. 

1) Komplet worków na jedno gospodarstwo domowe, na 1 miesiąc zawierał będzie: 

a) 3 worki koloru  żółtego z folii LDPE grubości min. 0,05 mm – przeznaczonych  na odpady 

surowcowe (tj. tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal) – o pojemności 

przewidzianej w Regulaminie, 

b) 1 worek koloru zielonego z folii LDPE grubości min. 0,07 mm – przeznaczony na szkło 

kolorowe  i białe (bezbarwne) - o pojemności przewidzianej w Regulaminie, 

c) 1 worek koloru niebieskiego z folii LDPE grubości min. 0,07 mm – przeznaczonych  na 

papier i tekturę - o pojemności przewidzianej w Regulaminie, 

d) 1 worek koloru brązowego z folii LDPE grubości min. 0,10 mm – przeznaczony na odpady 

biodegradowalne - o pojemności przewidzianej w Regulaminie; 



2) W przypadku, gdy ilość worków dostarczonych przez Wykonawcę będzie niewystarczająca 

właściciel nieruchomości może odebrać dodatkowe worki we wskazanym przez 

Wykonawcę punkcie na terenie gminy Zawadzkie, który zostanie zaakceptowany przez 

Zamawiającego oraz od osób, zajmujących się odbiorem odpadów (kierowców pojazdów, 

ładowaczy). Punkt wydawania dodatkowych worków winien funkcjonować w dni robocze od 

godz. 8:00 do 17:00. Zamawiający nie dopuszcza, by Wykonawca dostarczył zapas worków 

do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, który będzie je udostępniał mieszkańcom. 

12. Worki winny być wykonane z przejrzystej folii umożliwiającej ocenę jego zawartości i winny 

posiadać oznaczenie określające rodzaj gromadzonych odpadów i instrukcję korzystania  

z worka, muszą być wyposażone w oznaczenie Wykonawcy z podaniem jego adresu i nr 

telefonu. 

13. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że w workach lub pojemnikach przeznaczonych 

na selektywną zbiórkę odpadów innych odpadów niż te, które winny być zbierane, Wykonawca 

ma obowiązek odebrać odpady nie posegregowane zgodnie z przeznaczeniem  

i przekazać Zamawiającemu protokół,  o którym mowa w ust. 7. 

14. Wykonawca zapewni, aby odbiór odpadów komunalnych dokonywany był przez osoby 

wyposażone w jednolite, estetyczne ubrania robocze z wyraźnym oznaczeniem nazwy firmy 

Wykonawcy. 

 

II. Wymagania dotyczące posiadanych pojazdów i urządzeń: 

1. Wyposażenie pojazdów, utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego i sanitarnego 

pojazdów i urządzeń powinno spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 

odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122). 

2. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy dysponować pojazdami 

w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy, przystosowanymi do odbierania 

poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie się odpadów – z 

zachowaniem obowiązujących przepisów  prawa. 

3. W dyspozycji Wykonawcy winno być co najmniej: 

a) 2 pojazdy przystosowane  do odbierania  zmieszanych odpadów komunalnych, 

b) 2  pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, 

c) 1 pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. 

4. Wykonawca do 7 dni roboczych po podpisaniu umowy  winien: 

a) przekazać Zamawiającemu szczegółowy wykaz sprzętu, który będzie używany do realizacji 

przedmiotu zamówienia wraz z numerami rejestracyjnymi, 

b) zainstalować na wskazanym przez Zamawiającego stanowisku komputerowym 

oprogramowanie pozwalające na bieżący odczyt monitoringu bazującego na systemie 

pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie  

i odczytywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach postoju oraz czujników 

zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów w celu weryfikacji prawidłowości 

świadczenia usługi zgodnie z przedmiotem zamówienia, 

c) umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli stanu ilościowego posiadanych 

pojazdów, ich wyposażenia, poprawności działania systemu monitoringu bazującego na 

systemie pozycjonowania satelitarnego. 

III. Wymagania formalne: 

1. Wykonawca obowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy oraz przez cały okres 

realizacji przedmiotu zamówienia do spełnienia następujących wymagań: 

a) posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy  

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1454 z późn. zm.), prowadzonego przez Burmistrza Zawadzkiego, w zakresie objętym 

przedmiotem zamówienia, 

b) posiadać zezwolenie na transport odpadów wydany w drodze decyzji przez właściwy organ, 

c) posiadać zawartą umowę z instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych, która 

posiada zezwolenie na jej prowadzenie – celem zagospodarowania odpadów zmieszanych 

i biodegradowalnych; 

d) posiadać zawartą umowę z instalacją do odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, która posiada zezwolenie na jej prowadzenie zgodnie z hierarchią 



postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.) – celem zagospodarowania odpadów 

zbieranych selektywnie; 

e) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres realizacji umowy na kwotę 

min. 300.000,00 zł.  W terminie 3 dni roboczych od podpisania umowy Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu kopię umowy ubezpieczenia lub polisy.  

W przypadku gdy umowa ubezpieczenia obejmuje okres krótszy niż okres realizacji umowy 

Wykonawca obowiązany jest do przedkładania w terminie 3 dni od wygaśnięcia poprzedniej 

umowy, kopii kolejnych umów lub polis, tak aby zachowana była ciągłość ubezpieczenia; 

f) Odbiór odpadów dokonywany będzie transportem Wykonawcy zgodnie z ustawą z dnia  

19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 382  

z późn. zm.) za pomocą środków transportu, odpowiadających wymogom do 

przechowywania i transportowania odpadów niebezpiecznych, z zachowaniem przepisów 

o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. 

2. Do dnia podpisania umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana winien przedłożyć 

Zamawiającemu szczegółowy wykaz sprzętu wykorzystywanego do realizacji zamówienia, 

wykaz osób zatrudnionych do realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie  umowy  

o pracę oraz harmonogram rzeczowy realizacji zamówienia. 

3. Wykonawca w dniu podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest 

do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania 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  

(Dz. U.UE L z 2016 r. Nr 119). 

4. W przypadku  gdy zezwolenia  stracą moc obowiązującą w trakcie  trwania niniejszej umowy, 

to w celu zachowania ciągłości, Wykonawca przed ich wygaśnięciem obowiązany jest do 

uzyskania, pod rygorem odstąpienia od umowy. 

IV. Sposób odbioru i ewidencja odpadów: 

1. Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest do: 

1) przekazywania odebranych selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami,  

o której mowa w art. 17 i zasadą bliskości, o której mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia  

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.), mianowicie: 

a) szkło  oraz opakowania ze szkła (kod: 20 01 02, 15 01 07), 

b) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury (kod: 20 01 01, 15 01 01), 

c) opakowania wielomateriałowe (kod: 15 01 05), 

d) tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych (kod: 20 01 39, 15 01 0, 

e) metale oraz opakowania z metali (kod: 20 01 40, 15 01 04), 

f) inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popiół) – (kod:  

20 01 99), 

g) przeterminowane leki (kod: 20 01 31*), 

h) zużyte baterie i akumulatory (kod: 20 01 33*), 

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kod: 16 02 11*, 16 02 13*, 16 02 14,  

20 01 35*), 

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe (kod: 20 03 07), 

k) zużyte opony (kod: 116 01 03), 

l) odpady budowlane i rozbiórkowe  (papa i styropian) wytworzone w gospodarstwie 

domowym  (kod: 17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03), 

m) chemikalia (kod: 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 13*); 

2) przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, 

oraz odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych; 

3) zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych w sposób zapewniający osiągnięcie 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie 



poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z  2016 r. poz. 2167), tj.: 

- dla papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50%, 

- dla innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości  

co najmniej 70 %; 

4) zagospodarowania w sposób inny niż składowanie na składowisku co najmniej 35% 

(wagowo) przekazanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy 

Zawadzkie odpadów ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów 

wytworzonych w 1995 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 

2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu ograniczania 

masy tych odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412). 

2. Wykonawca zobowiązuje się przekazać całość odpadów odebranych selektywnie – bez 

względu na kod odebranego odpadu, aby gmina mogła osiągnąć wymagane poziomy 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku. Odpady należy przekazać 

najpóźniej do 7 dni roboczych następujących po zakończeniu miesiąca, w którym zostały 

zebrane, z wyjątkiem miesiąca czerwca – odpady odebrane w czerwcu muszą zostać 

przekazane do instalacji najpóźniej w dniu 30 czerwca 2020 r.  

3. Wykonawca ma obowiązek składać Zamawiającemu sprawozdania zgodnie z art. 9n ust. 1-3 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest także zamieścić  

w sprawozdaniu informację o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 

4. Wykonawca ma obowiązek składać Zamawiającemu miesięczną informację zawierającą: 

a) ilość (masę), rodzaj (z podaniem kodów) poszczególnych frakcji  odpadów zebranych 

bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych i sposób ich zagospodarowania,  

b) ilość (masę), rodzaj (z podaniem kodów) poszczególnych frakcji odpadów zebranych 

bezpośrednio  z nieruchomości w systemie  akcyjnym - w formie  zbiórki objazdowej 

i sposób ich zagospodarowania – jeżeli w danym miesiącu prowadzono taką zbiórkę, 

c) ilość (masę) odebranych przeterminowanych lekarstw – jeżeli w danym miesiącu 

prowadzono taką zbiórkę, 

d) ilość (masę) odebranych chemikaliów – jeżeli w danym miesiącu prowadzono taką zbiórkę. 

5. Informacja, o której mowa w pkt 4  powinna być potwierdzona kwitami wagowymi i kartami 

przekazania odpadów wystawionymi zarówno przez odbierającego odpady, jak też przez 

instalację przyjmującą odpady do zagospodarowania. Informację należy przedłożyć do 7 dni 

następujących po zakończeniu miesiąca w którym odpady były odbierane od właścicieli 

nieruchomości.  Informacja ta po zweryfikowaniu przez Zamawiającego (w terminie do 7 dni od 

daty wpływu do Zamawiającego) będzie stanowiła podstawę do wystawienia protokołu 

należytego wykonania przedmiotu umowy. Podpisanie protokołu należytego wykonania 

przedmiotu zamówienia wystawionego w oparciu o zweryfikowaną informację, o której mowa 

wyżej, nastąpi nie później niż  w terminie 3 dni roboczych, licząc od daty jego przedłożenia 

przez Zamawiającego lub Wykonawcę. 

6. Wykonawca obowiązany jest do okazania na żądanie Zamawiającego dokumentów 

sporządzonych na potrzeby ewidencji odpadów. 

V. Transport odpadów: 

1. Transport odpadów odbywa się w sposób uniemożliwiający mieszanie poszczególnych 

odpadów, z wyjątkiem gdy strumień zmieszanych rodzajów odpadów w całości jest kierowany 

do przetwarzania w tym samym procesie. 

2. Transport odpadów odbywa się w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się odpadów 

poza środki transportu, w szczególności ich wysypywanie, pylenie i wyciek, oraz ograniczający 

do minimum uciążliwość zapachową. 

3. Odpady transportuje się wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj transportowanych 

odpadów oraz dane zlecającego transport odpadów, a w przypadku odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości – wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj 

transportowanych odpadów oraz nazwę gminy, z terenu której są odbierane odpady. 

4. Środki transportu odpadów stanowiące pojazd albo zespół pojazdów powinien być oznakowany 



w sposób czytelny, trwały, odporny na warunki atmosferyczne. 

VI. Inne wymagania: 

1. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego  

o okolicznościach przeszkadzających w prawidłowym wykonaniu usługi w przypadku ich 

zajścia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania niezwłocznie informacji i wyjaśnień 

dotyczących realizacji przedmiotu umowy na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie później 

niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania zapytania. 

3. Wykonawca wyznaczy Koordynatora, z którym Zamawiający będzie mógł się kontaktować 

bezpośrednio w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00
 
do 15:00. 

Koordynator odpowiadał będzie za nadzorowanie ze strony Wykonawcy wykonywania 

przedmiotu umowy. Również Zamawiający ze swojej strony wyznaczy Koordynatora, w celu 

kontaktu  z Wykonawcą w sprawach dotyczących realizacji umowy. 

4. Wykonawca zapewni kontakt telefoniczny co najmniej w godzinach 7:00
 
– 15:00 w dni robocze 

celem przyjmowania zgłoszeń i interwencji od Zamawiającego. 

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

przedmiotu umowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.), zwanej w dalszej treści umowy Kodeksem 

cywilnym. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego 

przygotowania oferty oraz sprawdzenia i zweryfikowania materiałów przetargowych oraz do 

niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach lub przeoczeniach. 

Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych roszczeń i uwag z tytułu błędów lub ewentualnych 

nieścisłości SIWZ po upływie terminu na wniesienie odwołania. 

VII. Wykonawca jest obowiązany do przestrzegania przepisów prawa obowiązujących w trakcie trwania 

umowy, a w szczególności: 

1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.); 

2) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.); 

3) Uchwały Nr XXII/226/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 września 2016 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawadzkie (Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego z 2016 r., poz. 1974 ); 

4) Uchwały Nr XXII/228/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 września 2016 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich 

zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2016 r., poz. 1976); 
5) Ustawy z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami  

i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 2056  

z późn. zm.); 

6) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2412); 

7) Ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781); 
8) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1742); 

9) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych 

wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

(Dz. U. z 2013 r., poz. 122); 

10) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r., Nr 104, 

poz.868), 

11) Uchwały nr XXVII/307/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 marca 2017 r.  

w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-

2022  z uwzględnieniem  lat 2023-2028” (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r., poz. 1243). 
VIII. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, wynikające z realizacji przedmiotu niniejszej umowy 

odpowiedzialność prawną ponosi Wykonawca. 



IX. Za wszelkie szkody zaistniałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz w stosunku do 

osób trzecich, odpowiedzialność w całości ponosi Wykonawca. 

X. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę w terminie zgłoszonych nieprawidłowości              w 

wykonaniu usług/czynności objętych przedmiotem Umowy, Zamawiający – poza innymi 

uprawnieniami wynikającymi z faktu niewykonania należytego Umowy przez Wykonawcę - może 

także zlecić wykonanie tych usług/czynności podmiotowi trzeciemu w zastępstwie Wykonawcy, na 

koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy. Zamawiający będzie 

uprawniony w szczególności do potrącenia pełnego kosztu ww. wykonania zastępczego przez 

podmiot trzeci z Wynagrodzenia lub innych należności Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy, na 

co Wykonawca niniejszym wyraża bezwarunkowa zgodę. 

§ 5 

Obowiązki i prawa zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do: 

a) współpracy z Wykonawcą przy tworzeniu szczegółowego planu wywozu odpadów, 

b) przekazywania Wykonawcy informacji niezbędnych dla prawidłowego wykonywania 

przedmiotu umowy, a w szczególności przekazywania aktualnej informacji                                         

o nieruchomościach objętych odbiorem odpadów komunalnych. Informacje te zostaną 

przekazane przez Zamawiającego tylko w sytuacji wykazania przez wykonawcę interesu 

prawnego i faktycznego mającego wpływ na prawidłowe wykonywanie przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania na bieżąco Wykonawcy aktualizacji punktów 

odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na podstawie otrzymywanych 

deklaracji. 

3. Zamawiający ma prawo do: 

a) kontroli sposobu, częstotliwości i jakości wykonywanych usług - na żądanie Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego skierowania swojego przedstawiciela do 

udziału w kontroli realizacji przedmiotu umowy, 

b) zmiany częstotliwości odbioru odpadów komunalnych w uzasadnionych przypadkach  

w porozumieniu z Wykonawcą, 

c) żądania od Wykonawcy niezwłocznego udzielania pisemnych wyjaśnień dotyczących 

realizacji przedmiotu umowy, w tym ujawnionych nieprawidłowości. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy wszelkich informacji lub danych bez 

względu na formę ich utrwalenia lub przetwarzania, związanych ze sposobem lub zakresem 

wykonywania przedmiotu umowy. 

§ 6 

Udział Podwykonawców 

1. Wykonawca dopuszcza powierzenie realizacji części zadań Podwykonawcy, który posiada 

kwalifikacje, umiejętności oraz potencjał zapewniający prawidłowe wykonanie czynności 

związanych z obsługą pojazdów do odbierania odpadów komunalnych.  

2. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z powodu braku Podwykonawcy  

(w przypadku powierzenia części realizacji zadań Podwykonawcy) będzie traktowana jako przerwa 

wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację zadań powierzonych 

Podwykonawcy. 

4. Zawarcie umowy przez Wykonawcę na wykonanie zamówienia określonego w SIWZ 

z podwykonawcą nastąpić może tylko i wyłącznie na zasadach i warunkach określonych  

w ustawie Pzp w trybie niżej określonym: 

1) zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą wymaga formy pisemnej;  

2) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 1 egzemplarz projektu umowy  

z podwykonawcą. Projekt umowy wymaga akceptacji Zamawiającego. Treść projektu 

umowy z podwykonawcą (co do rodzaju usług, terminów, warunków płatności i innych 

postanowień) powinna być zgodna z zapisami w tym względzie określonymi  

w umowie z Zamawiającym; 

3) zaakceptowany przez Zamawiającego projekt umowy stanowi dla Wykonawcy 

podstawę jej zawarcia z podwykonawcą; 

4) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie  

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 



przez podwykonawcę faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej 

podwykonawcy usługi. 

5. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy, o którym mowa  

w ust. 4 pkt 2, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są usługi: 

1) niespełniające wymagań określonych w SIWZ; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 21 dni. 

Zamawiający może uzależnić wyrażenie zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą od 

dokonania odpowiednich zmian w umowie Wykonawcy z podwykonawcą. 

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,  

w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu umowy, o której mowa w ust. 7, zgłasza 

pisemne zastrzeżenia do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa  

w ust. 5. 

9. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonej kopii zawartej umowy  

o podwykonawstwo, w terminie wskazanym w ust. 8, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

10. W przypadku zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami, 

zastosowanie mają te same zasady co do zawarcia umowy z podwykonawcą. 

11. Zlecenie wykonania określonego zakresu zamówienia podwykonawcy nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania przedstawionych przez siebie 

podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia 

i zaniedbania Wykonawcy. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, 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  

w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 

wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako 

niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 4 pkt 4, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Przepisy ust. 4-13 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

 

§ 7 

Wymagane poziomy recyklingu 

1. Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób 

zapewniający osiągnięcie określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 

2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167) to jest: 

a) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50%, 

b) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wysokości co najmniej 70%. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów 

wytworzonych w 1995 r. nie więcej niż 35% zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska      z 

dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu 

ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412). 

 

 



§ 8 

Koordynator umowy 

1. W celu zapewnienia koordynacji prac wynikających z realizacji niniejszej umowy Strony 

ustanawiają Koordynatorów umowy w osobach:  

a) ze strony Zamawiającego - ............................................ e-mail: .......................... tel. ......................... 

b) ze strony Wykonawcy - .................................................. e-mail: .......................... tel. .........................  

2. Zmiana danych wskazanych w ust. 1 wymaga każdorazowego, pisemnego zawiadomienia drugiej 

strony umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia do niej aneksu. 

Zmiana ta jest skuteczna z chwilą złożenia drugiej Stronie umowy stosownego oświadczenia.  

3. Wykonawca oświadcza, iż udzieli osobie wskazanej w ust. 1 lit. b) wszelkich niezbędnych 

pełnomocnictw do działania w jego imieniu w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy. 

4. Z Koordynatorem umowy ustanowionym przez Wykonawcę, Zamawiający będzie mógł się 

kontaktować bezpośrednio w dniach i godzinach pracy Zamawiającego. Koordynator umowy 

odpowiedzialny będzie za nadzorowanie i koordynowanie wykonywania przez Wykonawcę 

postanowień niniejszej umowy.  

5. Z Koordynatorem umowy ustanowionym przez Zamawiającego, Wykonawca będzie mógł się 

kontaktować bezpośrednio w dniach i godzinach pracy Zamawiającego. Koordynator umowy 

odpowiedzialny będzie za nadzorowanie i koordynowanie wykonywania przez Wykonawcę 

postanowień niniejszej umowy.  

 

§ 9 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy:   

1) za odbiór i transport odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości na 

których zamieszkują mieszkańcy dla niżej wymienionych frakcji odpadów: 

a) niesegregowanych (zmieszanych)  odpadów komunalnych …….. zł netto (słownie złotych 

………..) za 1 Mg, 

b) odpadów ze szkła oraz opakowań ze szkła …….….. zł netto (słownie złotych ………..) za 

1 Mg, 

c) odpadów z papieru i tektury oraz opakowań z papieru i tektury …….. zł netto (słownie 

złotych ………..) za 1 Mg, 

d) odpadów wielomateriałowych …….….. zł netto (słownie złotych ………..) za 1 Mg, 

e) odpadów z tworzyw sztucznych i opakowań z tworzyw sztucznych …….. zł netto (słownie 

złotych ………..) za 1 Mg, 

f) odpadów  ulegających biodegradacji …….. zł netto (słownie złotych ………..) za 1 Mg, 

g) odpadów z metali oraz opakowań z metali ……….….. zł netto (słownie złotych ………..) 

za 1 Mg, 

h) popiołów …….. zł netto (słownie złotych ………..) za 1 Mg, 

i) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych z wyłączeniem  odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych – zbieranych w formie mobilnego punktu zbiórki …….. zł netto (słownie 

złotych ……..…..) za 1 Mg, 

j) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych z wyłączeniem  odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych – zbieranych w formie zbiórki  objazdowej …….. zł netto (słownie złotych 

……..…..) za 1 Mg, 

k) przeterminowanych leków …………….. zł netto (słownie złotych ………..) za 1 Mg, 

l) chemikaliów …….. zł netto (słownie złotych ………..) za 1 Mg, 

m) zużytych baterii i akumulatorów …….. zł netto (słownie złotych ……..…..) za 1 Mg, 

n) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego …….. zł netto (słownie złotych 

……..…..) za 1 Mg, 

o) zużytych opon (z samochodów osobowych) – zbieranych w  formie mobilnego punktu 

zbiórki …….….. zł netto (słownie złotych ………….…..) za 1 Mg, 

p) zużytych opon (z samochodów osobowych) – zbieranych w  formie zbiórki objazdowej 

…….. zł netto (słownie złotych ……..…..) za 1 Mg, 

q) odpadów budowlanych i rozbiórkowych …….. zł netto (słownie złotych ………..) za 1 Mg; 

 

 



 

 

 

2) ……….. zł netto (słownie złotych ………..) za zagospodarowanie 1 Mg niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych; 

3) za zagospodarowanie 1 Mg odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny: 

a) ……….. zł netto (słownie złotych ………..) za zagospodarowanie 1 Mg odpadów    z papieru 

i tektury oraz opakowań z papieru i tektury, 

b) ……….. zł netto (słownie złotych ………..) za zagospodarowanie 1 Mg odpadów   z tworzyw 

sztucznych i opakowań z tworzyw sztucznych, 

c) ……….. zł netto (słownie złotych ………..) za zagospodarowanie 1 Mg odpadów ze szkła 

oraz opakowań ze szkła, 

d) ……….. zł netto (słownie złotych ………..) za zagospodarowanie 1 Mg odpadów 

wielomateriałowych, 

e) ……….. zł netto (słownie złotych ………..) za zagospodarowanie 1 Mg odpadów popiołów, 

f) ……….. zł netto (słownie złotych ………..) za zagospodarowanie 1 Mg odpadów metali 

oraz opakowań z metali, 

g) ……….. zł netto (słownie złotych ………..) za zagospodarowanie 1 Mg odpadów 

ulegających biodegradacji, 

h) ……….. zł netto (słownie złotych ………..) za zagospodarowanie 1 Mg przeterminowanych 

leków, 

i) ……….. zł netto (słownie złotych ………..) za zagospodarowanie 1 Mg chemikaliów, 

j) ……….. zł netto (słownie złotych ………..) za zagospodarowanie 1 Mg zużytych baterii  

i akumulatorów, 

k) ……….. zł netto (słownie złotych ………..) za zagospodarowanie 1 Mg zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, 

l) ……….. zł netto (słownie złotych ………..) za zagospodarowanie 1 Mg mebli i innych 

odpadów wielkogabarytowych, 

m) ……….. zł netto (słownie złotych ………..) za zagospodarowanie 1 Mg odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych, 

n) ……….. zł netto (słownie złotych ………..) za zagospodarowanie 1 Mg zużytych opon; 

 

4) ……….. zł netto (słownie złotych ………..) za druk 1 szt harmonogramu/ulotki informacyjnej, 

5) ……….. zł netto (słownie złotych ………..) za dostarczenie 1 szt harmonogramu/ulotki 

informacyjnej, 

6) ………… zł netto (słownie złotych ……….) za wyposażenie 1 nieruchomości w pojemniki 

i/lub worki; 

7) Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest 

wynagrodzeniem kosztorysowym tj. sumą  cen kosztorysowych zagospodarowania 

odpadów oraz odbioru i transportu odpadów; 

8) Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy; 

9) Wykonawca doręcza Zamawiającemu fakturę VAT za usługi świadczone w danym okresie 

rozliczeniowym; 

10) Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy nr ……………………………………….. w banku ………………………………… 

w terminie 21 dni, licząc od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury przez 

Zamawiającego; 

11) W wynagrodzeniu, o którym mowa uwzględnione zostały wszystkie zobowiązania oraz 

koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu 

oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy,         

a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty; 

12) Podstawą miesięcznego rozliczenia prac będzie ich rzeczywiste wykonanie potwierdzone 

przez Zamawiającego; 

13) Ceny realizacji usługi za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów objęte niniejszą 

umową zaoferowane przez wykonawcę i przyjęte w przetargu są cenami ostatecznymi 

obowiązującymi przez cały okres realizacji umowy i nie będą podlegały żadnym zmianom; 



14) Przy wystawianiu faktur zostanie zastosowana stawka podatku od towaru i usług 

obowiązująca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowiązku podatkowego). 

2. Jeżeli zakres zamówienia zgodnie z protokołem odbioru, został wykonany przez 

podwykonawcę i dalszego podwykonawcę, przez którego rozumie się podmiot, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

usługi, to Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty należności podwykonawcy w terminie 

zgodnym z umową zawartą między Wykonawcą a podwykonawcą. 

3. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane 

usługi, jest przedstawienie dowodów zapłaty przez Wykonawcę wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, biorącym udział  

w realizacji odebranych usług. Dowodem takim jest w szczególności oświadczenie 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iż otrzymał należne mu wynagrodzenie. 

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszelkich dowodów zapłaty, o których 

mowa w ust. 3, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane usługi 

w części równej sumie kwot, wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

5. Zamawiający będzie upoważniony do dokonania bezpośredniej zapłaty należności Wykonawcy 

z tytułu wykonania umowy bezpośrednio na rzecz podwykonawcy i dalszych podwykonawców, 

którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  

o podwykonawstwo, lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, i potrącenia zapłaconej części 

wynagrodzenia z należności Wykonawcy. Zamawiający może z tego upoważnienia skorzystać  

w szczególności, jeżeli Wykonawca nie wykaże zgodnie z ust. 3, że dokonał zapłaty 

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

usługi lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są usługi. 

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takim 

zamiarze i wyznaczy termin nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji, na zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, zgodnie z zapisami art. 143c ust. 4 ustawy 

Pzp. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 

należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

7. Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia 

dokonania przelewu, zawiadamia na piśmie Wykonawcę o zapłacie należności na konto 

podwykonawcy. 

8. Strony uznają, że zgodnie z istotą wiążącego ich stosunku prawnego Wykonawca jest 

odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia swoich Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, 

w związku z czym gdyby Zamawiający jako współdłużnik solidarny zapłacił takie 

wynagrodzenie, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu wszelkie poniesione  

z tego tytułu lub w związku z tym wydatki, w tym w szczególności uzasadnione i poniesione 

koszty obsługi prawnej Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej rynkowym stawkom za 



taką obsługę, w terminie do trzech dni od dnia otrzymania od Zmawiającego wezwania do 

zapłaty. Zamawiający może potrącić wymienione należności z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

9. W przypadkach wskazanych w art. 143c ustawy Pzp, bezpośrednia zapłata na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, dokonywana jest z ograniczeniami 

wynikającymi z tego przepisu tak co do przedmiotu, wysokości, jak i terminu.  

10. Zamawiający nie dokona płatności na rzecz żadnego podmiotu, który nie jest Podwykonawcą 

w rozumieniu przepisów ustawy Pzp.  

 

§ 10 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących  

po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto za wykonanie całej umowy; 

b) za wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy  

w wysokości 20% wynagrodzenia brutto za wykonanie całej umowy; 

c) za zwłokę w odbiorze odpadów z nieruchomości w przewidzianym terminie dla danego punktu 

odbioru, o którym mowa w opisie przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki  

w wysokości 150,00 zł; 

d) za zwłokę w usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu umowy,    

w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki liczony od dnia zgłoszenia stwierdzonych 

nieprawidłowości; 

e) za każde inne niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 

150,00 zł za każdy przypadek (za każdy przypadek należy rozumieć w szczególności 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi w zakresie poszczególnej nieruchomości, albo 

właściciela nieruchomości, pojemnika lub rodzaju odpadu na danej nieruchomości, brak 

informowania Zamawiającego o nieprawidłowościach, o których mowa w Szczegółowego 

Opisu Przedmiotu Zamówienia dla każdej nieruchomości), oraz: 

 za odbieranie odpadów bez zachowania należytego stanu sanitarnego lub technicznego 

pojazdów oraz, że pojazd Wykonawcy nie jest czytelnie oznaczony nazwą przedsiębiorcy 

i numerem jego telefonu w wysokości 500,00 zł, 

 za każdy przypadek nieuprzątnięcia terenu z odpadów komunalnych, które uległy 

rozsypaniu podczas załadunku w wysokości 500,00 zł, 

 za nieprzekazywanie Zamawiającemu w terminie wykazów i protokołów, o których mowa 

w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w wysokości 200,00 zł za każdy dzień 

opóźnienia,  

 za nieprowadzenie ewidencji lub nienależyte (mimo pisemnego wezwania Zamawiającego) 

prowadzenie ewidencji odbieranych odpadów z Mobilnych Punktów Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych w wysokości 1.000,00 zł, za każdy miesiąc w którym 

doszło  do takiej sytuacji, 

 za stwierdzenie, że Wykonawca nie kontroluje właścicieli nieruchomości pod kątem 

zbierania odpadów w sposób zgodny z regulaminem bądź nie przekazuje tych informacji 

Zamawiającemu w wysokości 150,00 zł za każdy przypadek, 

 za nie przekazywanie zebranych odpadów do zagospodarowania do instalacji 200,00 zł za 

każdą nie przekazaną do instalacji do zagospodarowania tonę odpadów, 

 za każdy przypadek zmieszania odebranych odpadów w wysokości 1000,00 zł, 

 za każdy przypadek zanieczyszczenia nawierzchni drogi lub ulicy odciekami z zebranych 

odpadów 1000,00 zł, 

 za każdy dzień przerwy w odbieraniu odpadów z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

5000,00 zł, 

 za nie zachowanie wymaganych przepisami poziomów odzysku – 50 000 zł za każdy 

przypadek (za każdy rodzaj odpadu, co do którego wymagane jest zachowanie tego 

poziomu). 



3. Zamawiający zastrzega, że ww. kary mogą zostać nałożone niezależnie jedna od drugiej. 

4. Kary umowne Zamawiający może potrącać z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, bez potrzeby 

uzyskania zgody Wykonawcy. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia przez 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od daty 

otrzymania wezwania do zapłaty w formie noty księgowej. 

5. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku niezwłocznego                 i 

prawidłowego wykonania usługi, której dotyczyła kara. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach 

ogólnych uregulowanych w Kodeksie Cywilnym. 

§ 11 

Zmiana postanowienia umowy 

1. Strony mogą dokonywać zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty 

w przypadku: 

1) zaistnienia, po zawarciu umowy, siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku 

rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony umowy więzi prawnej: 

a) charakterze niezależnym od stron, 

b) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, 

c) którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu 

należytej staranności, 

d) której nie można przypisać drugiej stronie; 

2) zmiany prawa powszechnie obowiązującego, wpływającego na zasady odbierania  

i zagospodarowania odpadów; 

3) wprowadzenia zmian w stosunku do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia  

w zakresie wykonania prac niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia,  

w sytuacji możliwości usprawnienia realizacji przedmiotu umowy; 

4) w uzasadnionych przypadkach zmiany częstotliwości wywozu odpadów komunalnych, bez 

zmiany wynagrodzenia. 

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą stron wyrażoną na piśmie 

w formie aneksu, pod rygorem nieważności. 

 

§ 12 

Odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy 

1. Zgodnie z art. 145 ustawy Pzp, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

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

zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o tych okolicznościach.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy.  

3. Zgodnie z art. 143c ust. 7 ustawy Pzp, w przypadku konieczności wielokrotnego (tzn. co najmniej 

dwukrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub konieczności dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy, Zamawiający może 

odstąpić od umowy.  

4. W przypadku utraty przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem 

niniejszej umowy, w tym wykreślenia Wykonawcy z rejestru działalności regulowanej, Zamawiający 

ma prawo niniejszą umowę rozwiązać bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym. W takiej 

sytuacji Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia wyliczonego proporcjonalnie do 

wykonanej usługi. 

5. W przypadku utraty przez Wykonawcę umów lub zezwoleń, o których mowa w Szczegółowym Opisie 

Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający ma prawo niniejszą umowę rozwiązać bez wypowiedzenia 

ze skutkiem natychmiastowym. 

6. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli 

Wykonawca narusza w sposób istotny i rażący postanowienia niniejszej umowy. 

7. Istotne naruszenia umowy obejmują w szczególności przypadki: 



a) nie rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny w terminie 

do 14 dni od umownego terminu rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy, 

b) przerwania wykonywania przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 7 dni od dnia 

wynikającego z harmonogramu wywozu odpadów, 

c) gdy Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu w terminie kopii umowy ubezpieczenia / 

polisy, o których mowa w niniejszej umowie, 

d) gdy Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub przechodzi  

w stan likwidacji w celach innych niż przekształcenia przedsiębiorstwa lub połączenia się  

z innym przedsiębiorstwem, 

e) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęcie 

postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację umowy. 

8. Warunkiem rozwiązania przez Zamawiającego umowy w przypadkach opisanych w ust. 7 pkt. a-c 

jest uprzednie wezwanie Wykonawcy do wykonywania swoich obowiązków oraz wyznaczenie  

w tym celu dodatkowego  terminu. 

9. Niezależnie przypadków określonych w ust. 1-7 strony przewidują wypowiedzenie umowy  

z ważnych powodów, za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

§ 13 

Ochrona danych 

1. Strony zgodnie oświadczają, iż zapewniają przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych 

osobowych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

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

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, ustawy o ochronie danych osobowych, które będą 

przekazywane lub udostępniane w związku lub w wyniku realizacji postanowień niniejszej umowy. 

2. Wykonawca i Zamawiający zobowiązuje się nie ujawniać, nie przekazywać, nie przetwarzać, nie 

wykorzystywać dla celów własnych lub osób trzecich danych opisanych w ust. 1 jak również 

wszelkich innych informacji lub danych przekazanych w związku lub w celu realizacji niniejszej 

umowy, chyba że stan tajemnicy wobec tych informacji lub danych ustał i są one znane publicznie 

lub ich ujawnienia zażąda organ w przewidzianej prawem formie i treści, jednakże wówczas tylko   

w niezbędnym zakresie. Obowiązek zachowania poufności nie ma ograniczeń czasowych i nie 

wygasa po rozwiązaniu umowy. Obowiązek ten obejmuje zarówno informacje wynikające  

z niniejszej umowy jak również informacje uzyskane przez Wykonawcę lub pracowników Wykonawcy 

oraz osoby, którymi się posługuje w związku lub przy okazji wykonywania niniejszej umowy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki udostępniania, przekazania, 

przetworzenia, wykorzystania dla celów własnych lub osób trzecich danych lub informacji opisanych 

w ust. 1-2, lub inne działania zaniechania skutkujące lub mogące skutkować wykorzystaniem tych 

danych w celu innym niż realizacja przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że sposób pozyskiwania, wysyłania i przetwarzania danych lub informacji 

opisywanych w ustępach powyżej spełnia wymogi określone w RODO, ustawie o ochronie danych 

osobowych oraz rozporządzeniach wykonawczych do ustawy. 

5. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane tylko i wyłącznie 

w celu realizacji umowy. 

6. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę próby lub faktu naruszenia poufności przekazanych 

jemu danych lub informacji, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia 

Zamawiającego, nie później niż w dniu następnym po dniu w którym stwierdził ten fakt. 

7. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1-6 Strona, która dokonała naruszenia zobowiązana jest 

do naprawienia szkody jaką druga Strona poniosła z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązania na zasadach ogólnych. 

8. Strony zawrą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

§ 14 

Rozstrzyganie sporów 

1. Jeżeli jakakolwiek część umowy zostanie uznana za nieważną, podlegającą unieważnieniu, 

pozbawioną mocy prawnej, nieobowiązującą lub niewykonalną, pozostałe części umowy będą nadal 

uważane za w pełni obowiązujące i wiążące, a Strony działając w dobrej wierze zastąpią takie 



postanowienie postanowieniem ważnym i wykonalnym, które będzie najpełniej oddawać 

ekonomiczny sens pierwotnego zapisu.  

2. Strony zgodnie postanawiają, iż ewentualne spory wynikłe na tle realizacji postanowień niniejszej 

umowy lub interpretacji jej zapisów będą rozstrzygać polubowną w drodze negocjacji, przy czym 

klauzula ta nie stanowi zapisu na sąd polubowny.  

3. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu w sposób określony w ust. 2 w terminie 1 miesiąca liczonego 

od chwili rozpoczęcia negocjacji, każda ze Stron uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową 

celem rozstrzygnięcia sporu.  

4. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów powstałych w wyniku lub w związku z realizacją 

przedmiotu niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 15 

Postanowienia końcowe 

1. Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych w związku lub na tle realizacji niniejszej 

umowy jest prawo polskie.  

3. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony podejmą rokowania w celu 

polubownego załatwienia sporu. W przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia sporu spór 

zostanie poddany rozstrzygnięciu Sądu właściwego miejscowo dla Zamawiającego.  

4. Niniejszą umowę sporządzono wraz z załącznikami w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 

dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.  

5. Integralną część umowy stanowi: 

1) oferta wykonawcy; 

2) SWIZ; 

3) umowa konsorcjum (w przypadku złożenia oferty wspólnej). 

6. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie znajdują przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

 

 

 

 

Zamawiający:                   Wykonawca: 

 


