
    Załącznik nr 7  Projekt umowy 

          UMOWA Nr ……………………..

              na Odbiór i zagospodarowanie odpadów odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych na terenie gminy
zawarta w dniu ………………….. roku pomiędzy Gminą Mykanów z siedzibą w Mykanowie
ul. Samorządowa 1 
reprezentowana przez :
Wójta Gminy Mykanów mgr inż. Dariusza Pomadę
 przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy mgr Agnieszka Oberska
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………………………

NIP …………………………………,  działającym na podstawie ………………………
reprezentowanym przez ……………………………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

Zamawiający i Wykonawca łącznie zwani będą dalej „Stronami” lub oddzielnie każdy z nich 
„Stroną”
Przedstawiciele Stron przez złożenie swojego podpisu oświadczają także, 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.

      Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego,  
      zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2019 r.  – Prawo zamówień publicznych (tekst  
      jednolity: Dz.U. 2021 poz.  1129)

    
§ 1

1.Przedmiotem  umowy  jest „Odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  z
nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy”
2. W zakresie zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie całego strumienia odpadów
komunalnych, powstałych na terenie Gminy Mykanów tj:
- z nieruchomości zamieszkałych, w tym odbiór odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji,
-  z  punktu  Selektywnego  Zbierania  Odpadów  Komunalnych,  w  tym  doposażenie  w
odpowiednie  pojemniki/kontenery  przeznaczone  do  selektywnego  gromadzenia  odpadów
komunalnych.
3.Przedmiot  umowy  został  szczegółowo  określony  w  Specyfikacji  Warunków  Zamówienia
stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

§ 2

Wykonawca oświadcza,  że na dzień  rozpoczęcia  świadczenia  usług w zakresie  odbierania  i
zagospodarowania odpadów będzie spełniał wszystkie wymogi formalne i prawne związane z
przedmiotem  umowy  oraz  zobowiązuje  się  wykonywać  przedmiotowe  usługi  z  należytą
starannością, terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym zgodnie z
ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na warunkach



określonych umową oraz ustaleniami specyfikacji warunków zamówienia.

§ 3

Termin wykonania przedmiotu umowy:
Od dnia zawarcia umowy tj ………………………………...    do ……………………………
( 12 miesięcy).
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  rozpoczęcia  odbioru  i  zagospodarowania  odpadów
komunalnych  powstających  na  terenie  nieruchomości  zamieszkałych  na  terenie  gminy
Mykanów przy spełnieniu warunków określonych w SWZ.
W  ciągu  14  dni  od  dnia  zawarcia  umowy  -  Wykonawca  jest  zobowiązany  wyposażyć
mieszkańców  w pojemniki  (  w  zabudowie  wielolokalowej)    jak  również  wyposażyć  w
pojemniki punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) , sporządzić i wyposażyć
nieruchomości w  harmonogramy odbioru odpadów  przy spełnieniu warunków określonych w
SWZ

§ 4

1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:
1 odbieranie  i  zagospodarowanie  odpadów komunalnych  na  warunkach określonych w
specyfikacji  warunków  zamówienia,  zgodnie  z  zatwierdzonym  przez  Zamawiającego
harmonogramem wywozu odpadów,

2 postępowanie  z  odpadami  w  sposób  zgodny  z  zasadami  gospodarowania  odpadami,
określonymi w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach,  wymaganiami sanitarnymi i
ochrony środowiska,  Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego i  ustawą o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach

3) używanie pojazdów specjalistycznych oraz zapewnienie dostatecznej ilości tych pojazdów,
spełniających normy Euro podane w ofercie lub wyższe gwarantujące terminowe i jakościowe
wykonanie zakresu rzeczowego usługi, pojazdy muszą spełniać normy emisji spalin wskazane w
ofercie,
4) posiadanie systemu monitorowania lokalizacji pojazdów oraz zapewnienie Zamawiającemu
nieograniczonego dostępu do tego systemu, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia,
5)  umożliwienie  przedstawicielom  Zamawiającego  kompleksowej  kontroli  sposobu
wykonywanej usługi świadczonej przez Wykonawcę,

     6) terminowe przekazywanie raportów miesięcznych 
     7) każdorazowe ważenie masy pojazdów pod wskazanym przez Zamawiającego adresem tj. 
          przed rozpoczęciem odbierania odpadów komunalnych jak i po jego zakończeniu. Odmowa  
         dokonania w/w kontroli skutkować będzie nałożeniem przez Zamawiającego na Wykonawcę 
         kary finansowej. 
     8) zorganizowanie 2 razy w roku bezpośredniego odbioru od właścicieli nieruchomości 
       Zamieszkałych, odpadów  wielkogabarytowych zgodnie z zapisami SWZ
     9) wyposażanie nieruchomości zamieszkałych wielolokalowych  oraz PSZOK w pojemniki , 
      oraz wyposażanie nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej w worki zgodnie
       z zapisami SWZ
   10) wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów w odpowiednie pojemniki i  kontenery
         zgodnie z zapisami SWZ
   11) Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność prawną i finansową za uszkodzenia pojemników 
        powstałe podczas przeładunku odpadów komunalnych na pojazdy wykonawcy
   12) wyznaczenie Koordynatora Umowy, z którym Zamawiający będzie mógł się skontaktować  
        bezpośrednio w dni robocze. Koordynator będzie odpowiadał za nadzorowanie 



        prawidłowości wykonywania umowy ze strony Wykonawcy.
   13) przekazywanie odebranych niesegregowanych ( zmieszanych) odpadów komunalnych do 
         Instalacji komunalnych zgodnie ze złożoną ofertą
   14) w przypadku stwierdzenia nieselkektywnego zbierania odpadów, sposób postępowania 

    zgodnie z zapisami zawartymi w SWZ

§ 5

Zamawiający zobowiązany jest do:
1 współpracy  z  Wykonawcą  w  ramach  procedury  akceptacji  harmonogramu  odbierania

odpadów komunalnych
2 udostępniania  Wykonawcy  wykazu  nieruchomości  objętych  obowiązkiem  odbierania

odpadów 
3 przekazywania  drogą  elektroniczną  informacji  niezbędnych  dla  prawidłowego

wykonywania  umowy,  w  szczególności  informowania  o  zmianach  w  liczbie  lokalizacji
nieruchomości objętych obowiązkiem odbierania odpadów

4 regularnego odbioru raportów miesięcznych  sporządzonych  przez Wykonawcę
5 rozliczania usługi i dokonywania zapłaty według faktur wystawionych przez Wykonawcę, w

terminach ich płatności.

§ 6

1. Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie, związane z realizacją usługi, tj.: 
    1) wszystkich osób wykonujących bezpośrednie czynności związane z odbiorem odpadów
     (pracownicy porządkowi); 
   2) wszystkich kierowców pojazdów; 
   3) wymóg ten nie dotyczy między innymi osób: (pracownicy umysłowi – biurowi) .
2. Wykonawca po podpisaniu umowy w ciągu 10 dni dostarczy Zamawiającemu listę pracowników
wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem niniejszej usługi, zawierająca
liczbę pracowników oraz ich stanowiska pracy. W przypadku jakiejkolwiek zmiany Wykonawca
będzie te listę aktualizował w terminie 3 dni od dnia wystąpienia zmiany.
3.  Ponadto  Wykonawca  musi  przed  rozpoczęciem  wykonywania  czynności  przez  te  osoby
przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę,
np. kopie umów o pracę lub wyciągi z tych umów zawierające co najmniej imię i nazwisko danej
osoby, okres zatrudnienia, nazwę pracodawcy lub kopie zgłoszenia tych osób do ZUS. Pracodawcą
tych osób musi być Wykonawca lub jeden ze wspólników Konsorcjum, zgłoszonym zgodnie z
przepisami ustawy Prawo Zamówień publicznych.  Bez przedstawienia tych dokumentów osoby,
które muszą być zatrudnione na umowę o pracę nie będą realizowały przedmiotu zamówienia, a
więc nie będą  mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy.
4.  Wykonawca wraz z fakturą składaną z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie umowy przedłoży
co  miesiąc  oświadczenie,  z  którego będzie  wynikało,  że  wszystkie  osoby,  które  realizowały  w
danym miesiącu czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem usługi tj. pracownicy fizyczni
( kierowcy, pracownicy porządkowi) są / byli zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
5.  Jeżeli przedmiot zamówienia będzie wykonywany przez osobę  nie zatrudnioną na umowę o
pracę , co zostanie ustalone przez Zamawiającego lub jego przedstawiciela ( personel) , taka osoba
będzie musiała zaprzestać wykonywanie pracy  a  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem
kary umownej 1 000,00 za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby przy wykonywaniu
prac   musi  być  potwierdzony  pisemną  notatką  sporządzoną  przez  przedstawicieli  (  personel  )
Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.



§ 7

1 Za wykonanie zadania określonego w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w  kwocie:

a Minimalna wartość przedmiotu zamówienia będzie przeliczana jako:

Cena  brutto  za  1  tonę
odebranych  i
zagospodarowanych
niesegregowanych
(zmieszanych)
odpadów komunalnych

x

Minimalna  ilość
wytworzonych
niesegregowanych
(zmieszanych)
odpadów
komunalnych  w
ciągu  trwania
umowy

=

Minimalna
wartość brutto za
niesegregowane
(zmieszane)
odpady
komunalne

Suma wartości  za
odbiór  i
zagospodarowanie
niesegregowanych
(zmieszanych)
odpadów
komunalnych oraz
odpadów
segregowanych

................................
x 1900,00 t =

.........................

Cena  brutto  za  1  tonę
odebranych  i
zagospodarowanych
odpadów
segregowanych

x

Minimalna  ilość
wytworzonych
odpadów
segregowanych  w
ciągu  trwania
umowy

=

Minimalna
wartość brutto za
odpady
segregowane

..............................
x 2650,00 t =

.......................... ..............................

b Maksymalna wartość przedmiotu zamówienia będzie przeliczana jako:
Cena  brutto  za  1
tonę  odebranych  i
zagospodarowany
ch
niesegregowanych
(zmieszanych)
odpadów
komunalnych

x

Maksymalna  ilość
wytworzonych
niesegregowanych
(zmieszanych)
odpadów
komunalnych  w
ciągu  trwania
umowy

=

Maksymalna
wartość  brutto  za
niesegregowane
(zmieszane)
odpady
komunalne

Suma  wartości
za  odbiór  i
zagospodarowani
e
niesegregowanyc
h  (zmieszanych)
odpadów
komunalnych
oraz  odpadów
segregowanych

..............................

.

x
2300,00 t

=
............................

Cena  brutto  za  1
tonę  odebranych  i
zagospodarowany
ch  odpadów

x Maksymalna  ilość
wytworzonych
odpadów
segregowanych  w

= Maksymalna
wartość  brutto  za
odpady
segregowane



segregowanych ciągu  trwania
umowy

..............................

..

x
3300,00 t

=
..............................

2 Wskazane  w  ust.  1  pkt  a)  i  b)  ceny  obowiązują  odpowiednio  przez  cały  okres

obowiązywania niniejszej Umowy.

3 Podane  ilości  niesegregowanych  (zmieszanych)  odpadów  komunalnych  oraz  odpadów
segregowanych są wielkością  szacunkową i  maksymalną i  tym samym ilość odebranych
odpadów komunalnych może być mniejsza.

4 Zamawiający  przewiduje możliwość skorzystania  z  prawa opcji,  poprzez  zwiększenie  w
okresie obowiązywania umowy szacunkowej ilości odpadów komunalnych przewidzianych
do odbioru do wielkości maksymalnych.

5 W  zakresie  zamówienia  opcjonalnego  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  rozpoczęcia
świadczenia usług na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z
prawa opcji, które Zamawiający przekaże Wykonawcy nie później niż w terminie 30 dni od
dnia zrealizowania odbioru odpadów o wartości stanowiącej 90 % wartości umowy.

6 Korzystanie  z  prawa  opcji  przez  Zamawiającego  może  być  dokonane  na  całą  wartość
zamówienia opcjonalnego lub w kilku częściach. 

7 Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak
również  nie  stanowi  podstawy  do  dochodzenia  przez  Wykonawcę  roszczeń
odszkodowawczych  z  tytułu  niezrealizowania  tego  zamówienia.  Oświadczenie  woli
Zamawiającego  o  realizacji  bądź  zaniechanie  zamówienia  opcjonalnego,  jest  wyłącznie
uprawnieniem Zamawiającego. 

8 W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji,  Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie  za  faktyczne  ilości  wykonywanych  usług,  zrealizowanych  na  podstawie
niniejszej umowy, stanowiące sumę iloczynów obowiązujących stawek jednostkowych za
odbiór,  transport  i  zagospodarowanie  niesegregowanych  (zmieszanych)  odpadów
komunalnych oraz odpadów segregowanych, powiększone o należny podatek VAT.

9 Cena, jaką zapłaci Zamawiający wybranemu Wykonawcy będzie wynikać z ilości faktycznie
odebranych  i  zagospodarowanych  przez  Wykonawcę  odpadów  zmieszanych  i
segregowanych w ramach realizowanego zamówienia.

10 Dopuszcza się płatność  faktur w częściach,  raz w miesiącu, w wysokości adekwatnej do
ilości odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów
segregowanych  i   ceny  za  1  tonę  odebranych  i  zagospodarowanych  niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów segregowanych.

11 Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji do końca realizacji umowy.
12 W przypadku doposażenia nieruchomości w pojemniki, których zaginięcie lub zniszczenie

wynika z winy Wykonawcy, koszty takiego doposażenia poniesie Wykonawca, na podstawie
comiesięcznego  rozliczenia  wykonanych  usług  zawierającego  ilość  doposażonych
nieruchomości. 

13 Wykonawca  oświadcza,  że  numer  rachunku  bankowego  wskazany  na  fakturach
wystawionych  w  związku  z  realizacją  umowy  jest  numerem  podanym  do  Urzędu
Skarbowego i jest właścicielem dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielnej płatności
(split payment) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i
usług ( Dz.U.2021.0.685 z późn. zm).

     14. Wraz z fakturą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do 15 dnia miesiąca następującego



            po miesiącu rozliczeniowym następujące dokumenty:
1.a karty przekazania odpadów i dowody wagowe (określone Rozporządzeniem Ministra

Środowiska z  dnia 12 grudnia 2014 r.  w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadów – Dz. U. z 2014 r.,  poz. 1973),

1.b raport  miesięczny  zgodnie  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia  i
warunkami umowy.

15 .Zamawiający przeprowadza weryfikację dokumentów, o których mowa w ust.14 litera  a-b   
      w okresie 10 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania każdego rozliczenia.  Brak    

przedstawienia  tych  dokumentów  lub  inne  wady  tych  dokumentów  uprawnia
zamawiającego  do  wstrzymania  się  z  płatnością  wynagrodzenia  miesięcznego  do  czasu
otrzymania tego dokumentu.

16.Termin płatności ustala się na 30 dni od dnia poprawnie otrzymanej faktury wraz z  
      dokumentami rozliczającymi
17. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy określone w fakturze.

     18.W przypadku wystawienia  przez  Wykonawcę faktury  VAT niezgodnie  z  przepisami  z
Umową lub obowiązującymi przepisami prawa , Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności
do czasu wyjaśnienia przez Wykonawcę przyczyn oraz usunięcia tej niezgodności , a także w razie
potrzeby otrzymania faktury lub noty korygującej VAT , bez obowiązku płacenia odsetek za ten
okres.
     19. W przypadku zwłoki w zapłacie jakiejkolwiek kwoty należnej,  Wykonawca ma prawo

dochodzić odsetek w wysokości odsetek ustawowych.

§ 8

1. Osobami odpowiedzialnymi za koordynację prac, wynikających z realizacji Umowy są:
               a) ze strony Zamawiającego: Pani Anna Smolarek a.smolarek@mykanow.pl 
               b) ze strony Wykonawcy: .....................................

2.Zamawiający  przewiduje  możliwość  zmiany  osób,  o  których  mowa w ust.  1.  Zmiana
wymaga pisemnego oświadczenia odpowiednio Zamawiającego i Wykonawcy.
3.Wykonawca udzieli osobie odpowiedzialnej za koordynację prac, o której mowa w ust. 1
litera  b),  wszystkich  niezbędnych  pełnomocnictw  do  działania  w  imieniu  Wykonawcy,
zgodnie z umową.

§ 9

Wykonawca  nie  może  wprowadzać  żadnych  zmian  częstotliwości  odbioru  odpadów
komunalnych bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 10

1 Dane osobowe uzyskane przez Strony w ramach wykonywania Umowy będą przetwarzane
zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi Ochrony danych osobowych, w tym 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 (dalej
RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawą z dnia10 maja 2018 roku o
ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000).

mailto:a.smolarek@mykanow.pl


2 Strony umowy zobowiązują się  wykonywać obowiązki wynikające z RODO, każda w swoim
zakresie.

3 Strony zobowiązuje się, że nie będą:
1.1 przetwarzać  danych  osobowych  w  innych  celach  niż  związanych  z  wykonywaniem

Umowy;
1.2 udostępniać osobom trzecim żadnych danych osobowych otrzymanych od drugiej Strony

lub zebranych w imieniu drugiej Strony;
1.3 przetwarzać  danych  osobowych  w  systemach  informatycznych  niezapewniających

odpowiedniego poziomu ochrony tych danych;
1.4 tworzyć zbioru danych osobowych na podstawie otrzymanych danych osobowych.

4 Strony  zobowiązuje  się  do  przechowywania  dokumentów  związanych  z  wykonywaniem
Umowy w sposób zapewniający ich integralność.

5 Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 RODO dane osobowe do przetwarzania,
na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 

6 Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą
umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią
prawa osób, których dane dotyczą. 

7 Wykonawca oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO.
8 Wykonawca  przetwarza  powierzone  mu  dane  osobowe  zgodnie  z  niniejszą  umową,  

RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa
osób, których dane dotyczą, w ramach wynagrodzenia określonego niniejszą umową.

9 Wykonawca będzie przetwarzał powierzone na podstawie niniejszej umowy dane zwykłe w
postaci: 
1) Imienia i Nazwiska,  
2) adresu nieruchomości, z której mają być odbierane odpady komunalne, 
3)  adresu  nieruchomości,  z  której  dostarczono  odpady  do  Punktu  Selektywnego  Zbierania
Odpadów Komunalnych, 
4) telefonu kontaktowego osób, od których mają być odbierane odpady komunalne. 

10 Powierzone  przez  Zamawiającego  dane  osobowe,  będą  przetwarzane  przez  Wykonawcę
wyłącznie  w  celu  realizacji  niniejszego  umowy,  w  zakresie  świadczenia  usług  odbierania  i
zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na
terenie Gminy Mykanów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. 

11 Wykonawca  zobowiązuje  się,  przy  przetwarzaniu  powierzonych  danych  osobowych,  do  ich
zabezpieczenia  poprzez  stosowanie  odpowiednich  środków  technicznych  i  organizacyjnych
zapewniających  adekwatny  stopień  bezpieczeństwa  odpowiadający  ryzyku  związanym  z
przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.

12 Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej  staranności przy przetwarzaniu powierzonych
danych osobowych. 

13 Wykonawca  zobowiązuje  się  do  nadania  upoważnień  do  przetwarzania  danych  osobowych
wszystkim  osobom,  które  będą  przetwarzały  powierzone  dane  w  celu  realizacji  niniejszej
umowy. 

14 Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3
pkt b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych
osobowych  w  celu  realizacji  niniejszej  umowy,  zarówno  w  trakcie  zatrudnienia  ich  u
Wykonawcy, jak i po jego ustaniu.



15 Wykonawca po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie
dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa
członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

16 Wykonawca po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza
je  Zamawiającemu  do  24  godzin  na  adres  ewa.olejarz@mykanow.pl  do  inspektora  ochrony
danych osobowych w Urzędzie Gminy Mykanów. Zgłoszenie musi być zgodne z art. 33 ust. 3
Rozporządzenia. 

17 Zamawiający zgodnie z  art.  28 ust.  3  pkt  h) Rozporządzenia ma prawo kontroli,  czy środki
zastosowane  przez  Wykonawcę  przy  przetwarzaniu  i  zabezpieczeniu  powierzonych  danych
osobowych spełniają postanowienia umowy. 

18 Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy i z minimum 3
dniowym jego uprzedzeniem. 

19 Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie
wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 3 dni robocze. 

20 Wykonawca  udostępnia  Zamawiającemu  wszelkie  informacje  niezbędne  do  wykazania
spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

21 Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego. 

22 Podwykonawcy  wini  spełniać  te  same  gwarancje  i  obowiązki,  jakie  zostały  nałożone  na
Wykonawcę w niniejszej Umowie. 

23 Wykonawca ponosi  pełną  odpowiedzialność  wobec Zamawiającego za  niewywiązanie  się  ze
spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 

24 Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  udostępnienie  lub  wykorzystanie  danych  osobowych
niezgodnie z treścią niniejszej umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

§ 11

1.Wykonawca  oświadcza,  że  jest  płatnikiem  podatku  VAT  i  posiada  numer  identyfikacji
podatkowej NIP: ……………………………
2.Zamawiający  oświadcza,  że  jest  płatnikiem  podatku  VAT  i  posiada  numer  identyfikacji
podatkowej NIP: 573-27-76-369

§ 12

W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany jest przy pomocy podwykonawców Wykonawca
ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi przez nich wykonane.

§ 13

Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy i
wniesienie zabezpieczenia jej należytego wykonania.

§ 14
 

1.        Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz



osób  trzecich bez zgody Zamawiającego z wyjątkiem sytuacji gdy w razie konieczności wykonania
usług związanych z realizacją niniejszej umowy przez podwykonawcę – Wykonawca zobowiązuje
się w dniu zawarcia umowy z podwykonawcą przelać na jego rzecz wierzytelność jaka będzie mu
przysługiwać z tego tytułu wobec Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia
Zamawiającemu  projektu  umowy z  podwykonawcą  za  usługi  wykonane  przez  podwykonawcę,
Zamawiający zgłosi sprzeciw co do zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą w
przypadku,  gdy  podwykonawca  nie  będzie  posiadał  stosownych  zezwoleń,  odpowiadających
zakresowi rzeczowemu powierzonych mu usług.
2. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia u Zamawiającego podpisanej przez Wykonawcę i
podwykonawcę umowy cesji  wierzytelności na rzecz podwykonawcy za usługi wykonane przez
podwykonawcę w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy o wykonywanie usług związanych z
realizacją niniejszej umowy przez podwykonawcę. W przypadku nie złożenia ww. umowy w ww.
terminie Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną.
3. Wykonawca odpowiada za działania Podwykonawcy jak za własne.

§ 15

1.Wykonawca wniósł, przed zawarciem niniejszej umowy, zabezpieczenie tytułem niewykonania
lub  nienależytego  wykonania  przedmiotu  umowy,  w  wysokości  5  %  ceny  ofertowej  brutto
(  minimalna)  podanej  w  ofercie,  tj.  ……………………….. zł   (słownie:
………………………………………………………
2.Zabezpieczenie zostało wniesione w  pieniądzu na konto bankowe w BS Mykanów nr 29 8258
0005 2000 0017 6965 0002
3.W  razie  nienależytego  wykonania  umowy  Zamawiający  zaspokaja  się  z  kwoty  wniesionego
zabezpieczenia.
4.Zamawiający  zwróci  Wykonawcy  zabezpieczenie  w  terminie  30  dni  od  dnia  rozliczenia
przedmiotu  umowy,  za które uznaje się  złożenie  sprawozdania  kwartalnego i  uznanie  go przez
Zamawiającego za należycie wykonany.
5.W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną
lub kilka form, o których mowa w art. 442 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 16

1.  Zamawiający  dopuszcza  zlecenie  Podwykonawcom  części  usług  wymienionych  
w ofercie Wykonawcy. 
2.  W  przypadku  powierzenia  części  usług  umownych  Podwykonawcom,  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność  za  ich  należyte  wykonanie  oraz  odpowiada  za  zapłatę  wynagrodzenia
Podwykonawcom. Zlecenie wykonania części usług Podwykonawcom, nie zmienia zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za działania, i zaniechania
Podwykonawców i ich pracowników jak za własne. 
3.Do  zawarcia  przez  Wykonawcę  umowy  z  Podwykonawcą  czy  dalszym  Podwykonawcą
wymagana  jest zgoda Zamawiającego. 

4.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  zawartej  umowy  o  podwykonawstwo   lub  jej
zmiany w terminie 7 dni o dnia jej zawarcia.
5. Zamawiający ma prawo wnieść pisemne zastrzeżenia  do zawartej umowy , jeśli jej zapisy są
niezgodne z zapisami SIWZ , w tym np. termin  płatności jest dłuższy niż 30 dni. Zastrzeżenia
mogą być wniesione w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy z Podwykonawcą lub dalszym
Podwykonawcą.



6.  Po wprowadzeniu Podwykonawcy, Zamawiający ma prawo umowę z Wykonawcą traktować
jako  umowę wspólną  wg  zasad  opisanych  w art.  23  i  141  ustawy Pzp,  a  przez  to  jest  m.in.
upoważniony do bezpośredniej płatności za prace faktycznemu ich realizatorowi.
7.Z upoważnienia zapisanego w ust. 7 Zamawiający skorzysta na wniosek Podwykonawcy, jeżeli
Wykonawca  nie  przedstawi  Zamawiającemu  dowodu  potwierdzającego,  że  zapłacił
Podwykonawcy za usługi przez niego zrealizowane.
8.  Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy  Zamawiający  przekazuje  wykonawcy  informację  o  złożonym  wniosku przez
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcy dot. zapłaty wynagrodzenia. Wykonawca w terminie
10 dni od dnia doręczenia informacji przedstawia Zamawiającemu pisemne uwagi  w tym zakresie.
9.W przypadku zgłoszonych przez Wykonawcę uwag Zamawiający może: 

 nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

 złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub  dalszego  podwykonawcy  w  przypadku  istnienia  zasadniczej  wątpliwości  co  do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

 dokonać  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże  zasadność tej zapłaty. 

10..Dokonanie zapłaty bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy o której
mowa w ust. 7 zwalnia Zamawiającego od zapłaty na rzecz Wykonawcy za tę część zamówienia. 
11.Termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy nie  może  być
dłuższy niż 30 dni.
12.Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, lub dalszemu
podwykonawcy,  lub  konieczność  dokonania  bezpośrednich  zapłat  na  sumę  większą  niż  5%
wartości  przedmiotu  umowy  może  stanowić  podstawę  do  odstąpienia  od  umowy  przez
Zamawiającego

§ 17

1.  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  terminie  7  dni  od  dnia  powzięcia
informacji o jej naliczeniu przez Zamawiącego:

1.a za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%
ceny ustalonej w § 7 pkt.1 lit.a,

1.b za  każdy  potwierdzony  przypadek  niedokonania  odbioru  wszystkich  odpadów
komunalnych  z  nieruchomości  lub  odebrania  odpadów  w  terminie  niezgodnym  z
zatwierdzonym harmonogramem, w wysokości 100 zł  (sto złotych)  za każdy dzień przy
czym kara naliczana jest od  pierwszego dnia braku odbioru do dnia rzeczywistego odbioru. 
Podstawą naliczenia kary będzie pisemne oświadczenie właściciela nieruchomości złożone
pod  odpowiedzialnością  karną  i   po  uzyskaniu  wyjaśnień  od  wykonawcy  usługi
( potwierdzonym m.in. dokumentacją fotograficzną ,itp.,.
Jeżeli Wykonawca nie odbierze odpadów w terminie 7 dni od terminu odbioru określonego
w  harmonogramie  Zamawiający  zleci  wykonawstwo  zastępcze  na  odbiór  odpadów,  a
kosztami obciąży Wykonawcę
     c) za każdy dzień opóźnienia w przekazywaniu kompletnego raportu miesięcznego, w
wysokości
         100 zł.( sto złotych )
     d)za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu harmonogramu odbioru od-
padów   
        komunalnych w wysokości 50,00( pięćdziesiąt ) zł za każdy dzień opóźnienia. 
    e)za podstawienie pojemnika uszkodzonego lub innego niż określony w opisie przedmio-
tu 



       zamówienia w wysokości 100zł za każdy przypadek – dotyczy zabudowy wielolokalo-
wej

    f)za każdy przypadek stwierdzenia , ze samochód Wykonawcy nie jest czytelnie oznaczony   
nazwą Przedsiębiorcy i numerem jego telefonu w wysokości 100zł ( sto złotych)
     g) za każdy stwierdzony przypadek nieuprzątnięcia i nieodebrania odpadów które wysypały się 
podczas opróżniania pojemników 100zł ( sto złotych)
     h)za każdy przypadek pozostawienia nie zabezpieczonych odpadów po kontroli segregacji w 
wysokości 200zł( dwieście złotych)
        i) za każdy przypadek nieodebrania odpadów z PSZOK w terminie dłuższym niż 5 dni od 
zgłoszenia – w wysokości 200 zł ( dwieście złotych) za każdy dzień opóźnienia
        j) za każdy dzień , w którym brak było aktualnego harmomogramu na stronie internetowej 
Wykonawcy  w wysokości 100zł ( sto złotych )
       k)za każdy dzień opóźnienia wyposażenia nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej  w 
pojemnik  w wysokości  100zł ( sto złotych)
       l) za każdy przypadek nieudostępnienia pojazdu w celu jego kontroli upoważnionym 
pracownikom Zamawiającego lub osobom upoważnionym przez Zamawiającego  1000 zł ( tysiąc 
złotych) 
       m) za każdy przypadek świadczenia usługi samochodami o parametrach niższych niż wskazane
w ofercie w wysokości 1000 zl ( jeden tysiąc zł) za każdy przypadek .
       n) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy    o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 10 000,00 zł,( dziesięć tysięcy złotych)
        o) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  w wysokości
5 000,00 zł. ( pięć tysięcy zł)
        p) za odmowę ważenia masy pojazdów pod wskazanym przez Zamawiającego adresem przed 
rozpoczęciem odbierania odpadów komunalnych jak i po jego zakończeniu w wysokości 2 000zl 
( dwa tysiące zł)
2 Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia 

           Wykonawcy,   a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie
3 Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 

            odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4 Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia kar umownych.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych
od Zamawiającego w wysokości 10% ceny ustalonej w § 7 pkt.1 lit.a,

6.łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia
brutto określonego w § 1 pkt. 1lit.a umowy.

§ 18

1 Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  w  przypadku  nienależytego
wykonywania przedmiotu umowy w szczególności w sposób niezgodny z umową i SWZ.

2.W  przypadku  nierealizowania  umowy  lub  w  przypadku  jej  nienależytego  wykonania  przez
Wykonawcę  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy w terminie  30  dni  od  dowiedzenia  się  o
okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
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  podpisania niniejszej umowy.
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.
4.  W  przypadku  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  usługi  Zamawiający  wezwie
Wykonawcę do wykonania lub należytego wykonania usługi i wyznaczy w tym celu odpowiedni
termin.  Bo  bezskutecznym  upływie  terminu  do  wykonania  lub  należytego  wykonania  umowy,
Zamawiający  może  odstapić  od  umowy.  Odstąpienie  winno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod
rygorem nieważności

§ 19

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.
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 postanowień niniejszej umowy zgodnie z wymogami art.455 ustawy
Prawo zamówień publicznych w przypadku:

a)Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu zamówienia.

       b) Wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a
zmiana  będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej
interpretacji  jej zapisów przez strony.

1.c Przekształcenia podmiotowego Wykonawcy.
1.d  Nastąpią zmiany wywołane przyczynami zewnętrznymi, które w sposób obiektywny
uzasadniają  potrzebę  tej  zmiany,  niepowodujące  zachwiania  równowagi  ekonomicznej
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,
e)W zakresie terminu i sposobu wykonania Umowy w przypadku, gdy niezbędna jest zmiana
sposobu wykonania lub terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o ile zmiana taka jest korzystna
dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy ;

4. W przypadku zamiany urzędowej stawki podatku VAT strony umowy zobowiązują się
do podpisania aneksu do umowy regulującego wysokość podatku VAT.
5.Jeżeli  umawiające  się  strony  nie  mają  możliwości  wywiązania  się  z  uzgodnionych
terminów  z  powodu  siły  wyższej,  to  zachowują  one  prawo  do  wnioskowania  o
przesunięcie terminów wykonania prac o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego
skutków.
6.Jako  siły  wyższe  uznane  zostają:  klęski  żywiołowe,  huragan,  powódź,  katastrofy
transportowe,  pożar,  eksplozje,  wojnę,  strajk,  nieprzewidziane  zdarzenia  wpływające
istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza
zasięgiem i kontrolą układających się stron.
7.Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3
dni  o  wystąpieniu  i  zakończeniu  zdarzenia  określonego  jako  „siła  wyższa”  wraz
odpowiednimi dowodami i wnioskami.
8. W przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania o więcej niż
10  dni,  a  między  stronami  brak  jest  w  umowie  innego  szczegółowego  postanowienia
regulującego, to ta strona, której prace zostały utrudnione lub opóźnione przez wystąpienie
sił wyższych u partnera umownego, ma prawo odstąpić od umowy.

§ 20 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży



w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia o tych okolicznościach.  W takim
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu świadczenia
usług do dnia odstąpienia od umowy.

      § 21

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu
cywilnego i Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 22

Sprawy sporne, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez
sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 23

Umowa  sporządzona  jest  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden  egzemplarz  dla
Wykonawcy , dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

§ 22

Integralną  część  umowy  stanowią  specyfikacja  warunków  zamówienia  oraz  oferta
Wykonawcy .

          Zamawiający                                     Wykonawca:
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