
Załącznik nr  9  do SIWZ 

WZÓR UMOWY 
 
 
 

UMOWA Nr …………….. 2019 

  
zawarta w …………………………..   w dniu  …………………. r.  pomiędzy:  

……………….. z siedzibą w …………………….., ……………….,  ……………… reprezentowaną przez:  

…………………………..  –  ……………………….. 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, 

a  

………………………………………………………………………………  

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, 

łącznie dalej zwanymi Stronami. 

  

Zamawiający i Wykonawca łącznie zwani będą dalej „Stronami” lub oddzielnie każdy z nich „Stroną” 

Przedstawiciele Stron przez złożenie swojego podpisu oświadczają, że są upoważnieni do zawarcia 

niniejszej Umowy, że ich prawo do reprezentowania danej Strony nie jest ograniczone w żadnym 

zakresie, a sposób reprezentacji osób występujących w imieniu reprezentowanych Stron umożliwia 

skuteczne składanie oświadczeń woli, w tym zaciąganie zobowiązań na rzecz reprezentowanego 

podmiotu, oświadczają też, że nie jest im znana żadna przeszkoda, która mogłaby mieć wpływ na 

wykonanie zobowiązań przyjętych przez Strony w niniejszej Umowie. 

o następującej treści: 

   
§ 1 

 
1. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na: „Świadczenie usługi odbioru  

i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, 

powstałych na terenie 4 (czterech) Gmin w Województwie Śląskim” na zasadach określonych 

ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

1986 ze zm.) – przetarg nieograniczony, Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do 

realizacji zadanie polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z 

nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zamawiającego 

 Szczegółowy zakres zamówienia został określony w ofercie Wykonawcy z dnia ……………. r.   

oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Zakres zamówienia obejmuje:  

W zakresie zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie całego strumienia odpadów komunalnych 

przekazanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy 

Zamawiającego, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w ramach 

powierzonego zadania, zgodnie z zapisami: 



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

2018 r. poz. 1454 ze zm.),  

 uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/37/8/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r.  - Plan 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego na lata 2016-2022, 

 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

 

3. Wykonawca jest obowiązany przekazać zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone do 

instalacji…………………………………………………………………… posiadającej status 

regionalnej lub zastępczej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych  dla Regionu 

……………………………. w  skład  którego  wchodzi  Gmina Zamawiającego zgodnie z Planem 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego zatwierdzonym uchwałą Sejmiku 

Województwa Nr V/37/8/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. na zasadach określonych w ustawie o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

4. Odbiór odpadów następuje bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych  z podziałem na 

odpady: 

1) zmieszane odpady komunalne, 

2) papier,  

3) tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, 

4) szkło,  

5) odpady ulegające biodegradacji,  

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe. 

5. Szczegółowy zakres zadań i obowiązków Wykonawcy zawarty jest w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz załączniku nr 7 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, 

które stanowią integralną część niniejszej umowy.   

6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z treścią niniejszego 

paragrafu, a w szczególności przyjmuje na siebie obowiązek: 

1) dążenia do osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w ramach powierzonego zadania, 

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

gminach,  

2) odbiór odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych, 

3) terminowego przekazywania raportów i sprawozdań.  

7. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, wiedzę, potencjał techniczny i osobowy oraz 

doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz wskazaniami Zamawiającego. 

9. Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał techniczny niezbędny do realizacji przedmiotu 

umowy. W szczególności wykonawca oświadcza, że zgodnie z dołączonym do złożonej oferty 



oświadczeniem, posiada wymaganą ilość oraz rodzaj środków transportu niezbędnych do 

realizacji przedmiotu umowy, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu usługi. 

Wykaz pojazdów, które wykorzystane będą do obsługi Zamawiającego w zakresie przedmiotu 

umowy wskazano w wykazie narzędzi, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. W zakresie 

potencjału technicznego wykonawca zobowiązany jest do realizowania przedmiotu umowy 

zgodnie z wykazem w zakresie wykorzystania zadeklarowanych w ofercie pojazdów. 

§ 2 
 

Wykonawca realizuje usługę objętą zamówieniem w terminie : 

Od dnia zawarcia umowy lecz nie wcześniej niż od  01.10.2019 r. do 31.12.2020 r.    

(W przypadku przedłużenia procedury przetargowej termin rozpoczęcia nastąpi od dnia zawarcia umowy). 

§ 3 

 

1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 

1) odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych na warunkach określonych  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego harmonogramem wywozu odpadów, 

2) dążenie do osiągnięcia, zgodnie z art. 3b ust. 1 i art. 3c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach, w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, określonymi 

w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wymaganiami ochrony środowiska oraz 

Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego i rozporządzeniami 

wykonawczymi do Ustawy, założonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia, odzysku innymi metodami odpadów komunalnych następujących frakcji: papieru, 

metalu, tworzyw sztucznych, szkła i innych niebezpiecznych odpadów komunalnych, oraz 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do 

składowania w ramach powierzonego zadania, 

3) używanie pojazdów specjalistycznych oraz zapewnienie dostatecznej ilości tych pojazdów, 

gwarantujące terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, 

4) posiadanie systemu monitorowania lokalizacji pojazdów oraz zapewnienie Zamawiającemu 

nieograniczonego dostępu do tego systemu, na warunkach określonych w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, 

5) umożliwienie przy każdorazowym rozpoczęciu i zakończeniu odbioru odpadów ważenia 

pojazdów, którym dokonywany jest odbiór odpadów, przez Zamawiającego w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego,  

6) terminowe przekazywanie raportów miesięcznych i sprawozdań półrocznych. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do: 

a) regularnego odbioru raportów miesięcznych i sprawozdań półrocznych sporządzonych przez 

Wykonawcę, 

b) rozliczania usługi i dokonywania zapłaty według faktur wystawionych przez Wykonawcę,  

w terminach ich płatności. 



§ 4 

1. Po zawarciu niniejszej umowy, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie wraz z wykazem zatrudnionych na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących prace objęte niniejszą umową. W przypadku nieprzedłożenia przez 

Wykonawcę ww. dokumentów w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, Zamawiający 

wezwie do ich uzupełnienia i może naliczyć karę umowną, o której mowa w § 12 ust. 2 lit. i). 

2. Zamawiający wymaga, aby w szczególności niżej wymienione czynności w ramach realizacji 

umowy były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę:  

 obsługa specjalistycznych pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów, 

 odbioru odpadów komunalnych. 

3. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji niniejszej umowy czynności bezpośrednio 

związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia (wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie) były 

wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy, niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni). W trakcie 

realizacji umowy, w przypadku zmiany osób zatrudnionych na umowę o pracę, o których mowa w 

zdaniu pierwszym Wykonawca zobowiązany jest aktualizować wymienione w pkt 1 oświadczenie. 

§ 5 

 

1. Wynagrodzenia wykonawcy za usługę objętą przedmiotem zamówienia na podstawie złożonej 

oferty, przyjmuje się w cenach jednostkowych wskazanych w kolumnie 4, zgodnie z formularzem 

cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz szacunkowych ilości odpadów w okresie 

trwania umowy zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ: 

1) Ceny jednostkowe: 

 za odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych cena jednostkowa za 1 Mg wynosi  

……….…zł brutto, 

 za odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych cena jednostkowa za 1 Mg wynosi  

……….…zł brutto, 

 w ramach usług dodatkowych: 

 za odbiór gruzu sprzed nieruchomości w workach BIG BAG (o pojemności 1m
3
) cena 

jednostkowa za 1 szt. wynosi  ……….…zł brutto, 

 za odbiór papy sprzed nieruchomości w workach BIG BAG (o pojemności 1m
3
 cena 

jednostkowa za 1 szt. wynosi  ……….…zł brutto, 

 za odbiór materiałów izolacyjnych sprzed nieruchomości w workach BIG BAG (o 

pojemności 1m
3
 cena jednostkowa za 1 szt. wynosi  ……….…zł brutto, 

2) Szacunkowa ilość odpadów przewidziana do odbioru i zagospodarowania w okresie realizacji 

umowy: 

 zmieszane odpady komunalne ………….. Mg, 

 segregowane odpady komunalne ………….. Mg, 

w ramach usług dodatkowych: 



 rodzaj odpadu - gruz …………… szt. worków BIG BAG (o pojemności 1m
3
), 

 rodzaj odpadu - papa …………… szt. worków BIG BAG (o pojemności 1m
3
), 

 rodzaj odpadu – materiały izolacyjne …………… szt. worków BIG BAG (o pojemności 1m
3
), 

 

2. Wobec powyższego wartość umowy wynosi ……………… brutto (słownie: ……………). 

3. Podana wartość brutto wynagrodzenia wykonawcy nie stanowi ostatecznego wynagrodzenia 

Wykonawcy, gdyż wynika z szacunkowego ilościowego wyliczenia zakresu przedmiotu 

zamówienia.  

Cena, jaką zapłaci Zamawiający wybranemu Wykonawcy będzie wynikać z ilości faktycznie 

odebranych i zagospodarowanych przez Wykonawcę odpadów zmieszanych i segregowanych  

w ramach realizowanego zamówienia oraz w ramach usług dodatkowych ilości odebranych 

worków typu BIG BAG (o pojemności 1m
3
). 

4. Podstawą wypłaty wynagrodzenia za wykonaną usługę za dany miesiąc będzie faktura  

wystawiona na Zamawiającego wraz z protokołem odbioru usługi zawierającym informacje 

o ilościach odebranych odpadów komunalnych, kartami przekazania odpadów zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 23 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, oraz dowodami wagowymi. 

5. W przypadku gdy obowiązek naliczenia i odprowadzenia podatku VAT będzie ciążył na 

Zamawiającym Wykonawca otrzyma wynagrodzenie pomniejszone o wartość podatku VAT. 

6. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot zamówienia płacone będzie w formie przelewu 

bankowego na konto Wykonawcy w terminie …………… dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury.  

7. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

8. W przypadku zwłoki w zapłacie należności, o której mowa w ust. 6, Wykonawca naliczać będzie 

odsetki ustawowe. 

 
§ 6 

1. Terminowość i prawidłowość wykonania usługi będzie oceniana przez Zamawiającego w oparciu 

o harmonogram realizacji usługi przedstawiony każdorazowo Zamawiającemu przez Wykonawcę 

i zatwierdzony przez Zamawiającego oraz o zapisy SIWZ. 

2. Propozycję harmonogramu wywozu na pierwszy kwartał obowiązywania umowy należy 

przedstawić Zamawiającemu do 7 dni od dnia zawarcia umowy (wykonawczej). Propozycję 

harmonogramu na kolejne kwartały świadczenia usługi należy przedstawić w nieprzekraczalnym 

terminie do 30 dni przed rozpoczęciem kolejnego kwartału. Dystrybucja harmonogramu winna 

nastąpić w terminie do 15 dni od dnia zawarcia umowy (wykonawczej), a na kolejne okresy 

najpóźniej do 15 dni przed rozpoczęciem kolejnego kwartału wykonywania umowy. Propozycję 

harmonogramu odbioru odpadów wielkogabarytowych  należy przedstawić w nieprzekraczalnym 

terminie do 31.01.2020 r. Na podstawie wzajemnych uzgodnień stron dopuszcza się możliwość 

zmian harmonogramu.  



3. Przedstawiony harmonogram oraz projekt ulotki musi zostać zaakceptowany przez 

Zamawiającego. 

4. We wszystkich przypadkach zmiana harmonogramu nastąpi po pisemnym uzgodnieniu między 

stronami. Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy. 

 
§ 7 

  
1. Wykonawca we własnym zakresie powierza usługi podwykonawcom. 

2. Wykonawca zrealizuje następujący zakres usług przy pomocy podwykonawców: 

a)………………………… (zakres) - ………………………… (podwykonawca)* 

b)………………………… (zakres) - ………………………… (podwykonawca)* 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

 w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 10 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy usługi. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na usługi przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

5. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na usługę. 

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 5. Zamawiający informuje 

wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

7. W przypadku zgłoszenia przez wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 6, w terminie 

wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) 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 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

o których mowa w ust. 7, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

9. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 7, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 

sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 



podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego. 

10. Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje 

przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

11. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, jeżeli ten realizuje usługi w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami 

i przepisami. 

12. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami 

takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności 

za wady wykonawcy wobec zamawiającego. 

13. Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. 

14. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 

na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1a ww. 

ustawy Wykonawca jest obowiązany wykazać  Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
§ 8 

 
1. 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. 

W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. W tym celu Zamawiający wraz z Wykonawcą winni ustalić wartość 

faktycznie wykonanej przez Wykonawcę części usługi, a Wykonawca zobowiązuje się 

współpracować z Zamawiającym w tym zakresie. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku nienależytego 

wykonywania przedmiotu umowy w szczególności w sposób niezgodny z umową, SIWZ w 

terminie 30 dni o powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od 

umowy.  

3. Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli poweźmie wiadomość o tym, że: 

a) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wynikające z przepisów 

szczególnych, 

b) nie rozpoczął wykonywania usług objętych umową z dniem  wskazanym w § 2,  

c) zaniechał realizacji umowy i nie podejmuje czynności pomimo pisemnego wezwania, 

d) pomimo uprzednich, pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń ze strony 

Zamawiającego nie wykonuje usługi zgodnie z postanowieniami umowy lub w istotny sposób 

narusza zobowiązania umowne,  

w terminie 30 dni o powzięcia widomości o okolicznościach uzasadniający odstąpienie od umowy.  



4. W przypadkach wymienionych w ust. 3 Zamawiający powierzy innemu podmiotowi prowadzenie 

usługi określonej niniejszą umową, a kosztami tej usługi obciąży Wykonawcę do wysokości 

odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie wypłaca Wykonawcy 

wynagrodzenia za wykonane usługi w ciągu 30 dni od terminu płatności ustalonego w umowie, po 

uprzednim skierowaniu pisemnego wezwania do zapłaty, wyznaczającego przynajmniej 30 – 

dniowy termin ostatecznego uregulowania zaległości. 

6. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i uzasadnienia.  

 
§ 9 

 
1. Osobą upoważnioną z ramienia Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą 

jest ………………….....,  tel. ……………….………….., mail: ………………………. 

2. Osoba upoważnioną z ramienia Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym 

 jest ……………….….., tel. ……………………..……….., mail: ………………………….. 

3. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy, strony zobowiązują się 

działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów z 

poszanowaniem praw drugiej strony umowy. 

4. Strony dopuszczają możliwość zmiany osób wymienionych wyżej, o czym niezwłocznie 

powiadomią drugą stronę w formie pisemnej. Powiadomienie o zmianie osób wskazanych powyżej 

nie jest traktowane za zmianę umowy. 

5. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej 

zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod adres Zamawiającego i 

Wykonawcy. 

6. Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie 

swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu, doręczenie dokonane na 

ostatnio wskazany adres będzie uważane za skuteczne.  

 
 

§ 10 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty spowodowane przez niego przy 

wypełnianiu swoich zobowiązań umownych oraz za szkody osobowe i majątkowe powstałe w trakcie 

realizowanej przez niego usługi objętej umową. 

§ 11 
 

1. Wykonawca, wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % kwoty 

łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy tj.  ……………..…zł. 

2. Wykonawca wniósł pełną kwotę należytego wykonania umowy w formie:…………………………….. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być wniesione najpóźniej w dniu podpisania 

umowy, pod rygorem jej nieważności.  



4. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia zakończenia 

przedmiotu umowy i przyjęcia przez Zamawiającego jako należycie wykonany. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w trybie 

określonym   w art. 148 ust. 5 i art. 151 ust. 1 ustawy Pzp. 

 
§ 12 
 

1. Strony ustalają następujące zasady naliczania kar umownych w wypadku niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 

2. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w poniższych przypadkach 

 i wysokościach: 

a) 80,00 złotych za każdy dzień opóźnienia w terminowym odebraniu odpadów oddzielnie dla 

każdej nieruchomości zamieszkałej.  Wyjątek stanowią sytuacje, w których Wykonawca 

poinformował uprzednio Zamawiającego o możliwości wystąpienia opóźnienia w odbiorze 

odpadów z tytułu wystąpienia ważnych okoliczności, 

b) za każdy dzień opóźnienia w przekazywaniu kompletnego raportu miesięcznego, w wysokości 

200 zł, 

c) za  odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w kwocie 200.000,00 złotych z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy, 

d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy  w 

kwocie 200.000,00 złotych, 

e) w każdym przypadku nienależytego wykonania umowy (niezgodnie z § 1 ust. 2 umowy), 

pomimo jednokrotnego, pisemnego wezwania do usunięcia uchybień przez Zamawiającego w 

kwocie 1.000,00 złotych,  

f) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 5 % wynagrodzenia 

miesięcznego brutto Wykonawcy za każdy ww. przypadek; 

g) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 5 % wynagrodzenia należnego brutto 

Wykonawcy za każdorazowy przypadek; 

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty Wykonawca 

zapłaci karę w wysokości 5 % wynagrodzenia miesięcznego brutto za każdorazowy przypadek. 

i) za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu dokumentów, 

o którym mowa w § 4 ust. 1 w terminie określonym w § 4 ust. 1 w wysokości 50,00  zł za każdy 

dzień opóźnienia; 

j) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r.- Kodeks pracy pracowników wskazanych w oświadczeniu, o którym mowa w § 

4 ust. 1 w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, za każdego niezatrudnionego 

pracownika, za każdy miesiąc niezatrudnienia. 

3. Zamawiający może potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy. 



4. W przypadkach wymienionych w ust. 2 lit. a, b, Wykonawca wystawi fakturę na 100 % 

wynagrodzenia umownego, a wysokość kary umownej zostanie wskazana w protokole, o którym 

mowa w § 5 ust. 4 umowy.  

Zamawiający bez odrębnego oświadczenia o potrąceniu, pomniejszy wynagrodzenie Wykonawcy 

za dany miesiąc świadczenia usługi.  

5. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy jest niższe niż wyliczona do potrącenia kara umowna 

Wykonawca zobowiązuje się tę różnicę dopłacić. 

6. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy ustawowe odsetki w przypadku zwłoki w 

uregulowaniu wynagrodzenia umownego. 

7. W przypadku nierealizowania umowy lub w przypadku jej nienależytego wykonania umowy przez 

Wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dowiedzenia się o 

okoliczności uzasadniających odstąpienie. 

8. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych. 

 
§ 13 

 
1. Dopuszcza  się możliwość dokonywania zmian w zawartej umowie o ile wynika to z okoliczności, 

których nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy i są one niezależne od woli stron lub 

zmiany takie są korzystne dla zamawiającego.  

2. Dopuszcza się wszelkie nieistotne zmiany w treści umowy, które to zmiany nie wpłynęłyby na krąg   

wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia ani na wynik postępowania. 

3. Strony dopuszczają zmianę istotnych postanowień umowy zgodnie z wymogami art. 144 ustawy 

Prawo zamówień publicznych w przypadkach: 

a) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie 

treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 

b) w zakresie terminu, częstotliwości usług i sposobu wykonania Umowy w przypadku, gdy 

niezbędna jest zmiana sposobu wykonania lub terminu, częstotliwości realizacji  Przedmiotu 

Umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu 

prawidłowego wykonania Umowy wykonawczej, 

c) wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako wydarzenie lub okoliczność wyjątkową, niezależną 

od strony, której nie można było w racjonalny sposób uniknąć lub zaradzić, mającej wpływ na 

realizację umowy (np. na dotrzymanie terminów wyposażenia nieruchomości w pojemniki, 

kontenery, dostarczenia harmonogramów wywozu odpadów itp.), 

d) wywołanych przyczynami zewnętrznymi, które w sposób obiektywny uzasadniają potrzebę tej 

zmiany, niepowodująca zachwiania równowagi ekonomicznej pomiędzy Wykonawcą 

a Zamawiającym, 

e) w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy i zasad płatności tego wynagrodzenia w 

przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy wykonawczej w stosunku do Przedmiotu 

opisanego w niniejszej SIWZ,  



f) w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy lub zmiany zakresu prac powierzonego 

podwykonawcy,  

g) zmian wynikających ze zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Zamawiającego oraz innych aktów prawa miejscowego warunkujących realizację przedmiotu 

zamówienia, 

4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: 

a) zmiana danych teleadresowych, zmiana formy prowadzenia działalności gospodarczej 

wykonawcy (np. spółki cywilnej w spółkę jawną), zmiana nazwy firmy, zmiany osób 

wskazanych do kontaktów między stronami umowy, 

b) poprawianie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 

5. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 

ustawy Pzp. 

§ 14 

1. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).   

2. Szczegółowe warunki umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych określa załącznik nr 

1 do umowy. 

3. Wykonawca w trakcie realizacji umowy może uczestniczyć w przetwarzaniu danych osobowych 

w szczególności w zakresie niezbędnym do realizacji zakresu prac określonego w § 1. 

4. Wykonawca oświadcza, że spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu 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. 

5. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu 

przewidzianym w Umowie. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przetwarzaniem danych osobowych 

niezgodnym z celem zawartej umowy, będące następstwem jego zachowania oraz będące 

następstwem zachowania osób, którymi posługiwać się będzie przy wykonywaniu przedmiotu 

umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że prowadzi dokumentację potwierdzającą wykonywanie powyższych 

czynności oraz, że na żądanie administratora udostępni wskazaną dokumentację. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia deklaracji zawartej w złożonej ofercie dotyczącej 

oświadczenia w zakresie przetwarzania danych osobowych. 

9. Zamawiający oświadcza, iż w przypadku powierzenia mu danych osobowych  osób fizycznych 

przez Wykonawcę będzie w pełnym zakresie przestrzegać przepisów 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.U. UE.L. 

z 2016 Nr 119 poz. 1). 

§ 15 



Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 
§ 16 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1986 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy. 

 

§ 17 
 

Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 

miejscowo dla Zamawiającego. 

 
§ 18 

   
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy 

oraz dwa dla Zamawiającego. 

       

WYKONAWCA:        ZAMAWIAJĄCY:
        
 
 
 

              Kontrasygnata 
                                  Skarbnika Gminy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do umowy nr ……..………… 
 z dnia ………………. 

 
 
 

 Umowa  
powierzenia przetwarzania danych osobowych  

 

zawarta w dniu …… r. w …………………… pomiędzy: 

Gminą ……………………….. z siedzibą przy  ………………………………  reprezentowaną przez: 

………………………………………………… 

zwaną dalej w treści umowy „Administratorem”, 

a 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………….., 

zwanym w dalej w treści umowy „Podmiotem przetwarzającym” 

 

łącznie zwanymi dalej w tekście umowy "Stronami". 

 

Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot i czas trwania przetwarzania danych osobowych 

 
1. Administrator stosownie do art. 28 ust. 3 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - zwanego RODO, 

powierza przetwarzanie danych Podmiotowi przetwarzającemu.   

2. Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie obowiązywania Umowy nr ……………………… z 

dnia ………………………………..  

3. Podmiot przetwarzający po zakończeniu obowiązywania umowy o której mowa w ust. 2 

zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia powierzonych mu danych osobowych w formie 

papierowej oraz ze wszystkich nośników, programów i aplikacji, w tym również kopii. Po 

wykonaniu zobowiązania, do niezwłocznego usunięcia powierzonych mu danych osobowych, 

Podmiot przetwarzający złoży Administratorowi pisemne oświadczenie potwierdzające trwałe 

usunięcie wszystkich danych osobowych. 

 

§ 2 

Charakter i cel przetwarzania danych osobowych 

 
1. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot 

przetwarzający wyłącznie w celu wykonywania przez Podmiot przetwarzający na rzecz 

Administratora usług szczegółowo opisanych w Umowie podstawowej. 

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja wykonywania usługi odbioru 

i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy 

…………………………….  

 

§ 3 

Rodzaj danych osobowych 

 

1. Przetwarzanie obejmować będzie następujące rodzaje danych osobowych: 



Dane zwykłe: 

1) imię i nazwisko właściciela nieruchomości,  

2) adres nieruchomości, 

3) liczba osób zadeklarowanych na nieruchomości, 

4) informacja na temat sposobu zbierania odpadów komunalnych na nieruchomości (selektywne 

zbieranie lub nieselektywne zbieranie), 

 
§ 4 

Kategorie osób, których dane dotyczą 

 
Przetwarzanie danych będzie dotyczyć następujących kategorii osób: właściciele nieruchomości 
zamieszkałych w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.). 
 

§ 5 

Obowiązki Podmiotu przetwarzającego 

 
1. Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie zgodnie z niniejszą umową, 

udokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami Administratora.  

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy). 

3. Podmiot przetwarzający uzyskuje od osób, które zostały upoważnione do przetwarzania danych 

osobowych w wykonaniu Umowy, udokumentowane zobowiązania do zachowania tajemnicy. 

4. Podmiot przetwarzający zapewnia ochronę danych osobowych i podejmuje odpowiednie środki 

techniczne i organizacyjne, o których mowa w art. 32 RODO. 

5. Podmiot przetwarzający ma możliwość korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, 

wyłącznie za pisemną zgodą Administratora i na warunkach określonych w niniejszej umowie. 

6. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się wobec Administratora do odpowiadania na żądania 

osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania praw określonych w rozdziale III RODO.  

7. Podmiot przetwarzający współpracuje z Administratorem przy wykonywaniu przez Administratora 

obowiązków z obszaru ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 32−36 RODO 

(ochrona danych, zgłaszanie naruszeń organowi nadzorczemu, zawiadamianie osób dotkniętych 

naruszeniem ochrony danych, ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje z 

organem nadzorczym). 

8. Jeżeli Podmiot przetwarzający poweźmie wątpliwości co do zgodności z prawem wydanych przez 

Administratora poleceń lub instrukcji, Podmiot przetwarzający natychmiast informuje 

Administratora o stwierdzonej wątpliwości (w sposób udokumentowany i z uzasadnieniem), pod 

rygorem utraty możliwości dochodzenia roszczeń przeciwko Administratorowi z tego tytułu. 

9. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do danych osobowych 

wyłącznie do osób, których dostęp do danych osobowych jest niezbędny dla realizacji Umowy i 

posiadających odpowiednie upoważnienie. 

10. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób 

przetwarzania danych osobowych, w tym rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.  

11. Jeżeli Podmiot przetwarzający wykorzystuje w celu realizacji Umowy zautomatyzowane 

przetwarzanie, w tym profilowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, Podmiot 

przetwarzający informuje o tym Administratora w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania 

przez Administratora obowiązku informacyjnego.  

12. Podmiot przetwarzający ma obowiązek zapewnić osobom upoważnionym do przetwarzania 

danych osobowych odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych. 

13. Podmiot przetwarzający powiadamia Administratora o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony 

danych osobowych nie później niż w 24 godziny od pierwszego zgłoszenia, umożliwia 

Administratorowi uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i informuje Administratora o 



ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu naruszenia. Powiadomienie o 

stwierdzeniu naruszenia, powinno być przesłane wraz z wszelką niezbędną dokumentacją 

dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Administratorowi spełnienie obowiązku powiadomienia 

organ nadzoru. 

14. Podmiot przetwarzający współpracuje z urzędem ochrony danych osobowych w zakresie 

wykonywanych przez niego zadań. 

15. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania zgodności działania Administratora z przepisami RODO oraz umożliwia 

Administratorowi lub upoważnionemu audytorowi przeprowadzanie audytów lub kontroli. Podmiot 

przetwarzający współpracuje z Administratorem w zakresie realizacji audytów lub kontroli. 

 

§ 6 

Obowiązki i prawa Administratora 

 

1. Administrator zobowiązany jest współdziałać z Podmiotem przetwarzającym w wykonaniu 

Umowy, udzielać Podmiotowi przetwarzającemu wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności 

poleceń Administratora. 

2. Administrator kontroluje sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych po uprzednim 

poinformowaniu Podmiotu przetwarzającego o planowanej kontroli. Administrator lub wyznaczone 

przez niego osoby są uprawnione do wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane 

osobowe oraz wglądu do dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych. 

Administrator uprawniony jest do żądania od Podmiotu przetwarzającego udzielania informacji 

dotyczących przebiegu przetwarzania danych osobowych oraz udostępnienia rejestrów 

przetwarzania. 

 

§ 7 

Oświadczenia Stron 

 

1. Administrator oświadcza, że jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w zakresie, w 

jakim powierzył je Podmiotowi przetwarzającemu. 

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności profesjonalnie 

zajmuje się przetwarzaniem danych osobowych objętym niniejszą Umową i Umową Podstawową, 

posiada w tym zakresie niezbędną wiedzę, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz 

daje rękojmię należytego wykonania niniejszej Umowy.  

 
§ 8 

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 

 
Na podstawie art. 82 ust. 3 RODO Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane 

swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na 

Podmiot przetwarzający lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub 

wbrew tym instrukcjom. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem 

lub nie zastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa. 

 
§ 9 

Postanowienia końcowe 

 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 
 

 Podmiot przetwarzający: Administrator: 

 
 


