Załącznik nr 8 do SIWZ
Postępowanie nr IR.271.050.2020.WS

UMOWA Nr ……………………..
zawarta w dniu …………………….2021 r. pomiędzy Gminą Kłobuck z siedzibą
w Kłobucku 42-100 przy ul. 11 Listopada 6 reprezentowaną przez:
Burmistrza Kłobucka - Jerzego Zakrzewskiego
zwanych w dalszej części Umowy „Zamawiającym",
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Kłobuck – ……………………….
Dane do faktury:
Nabywca: Gmina Kłobuck, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, NIP: 574-205-53-06
Odbiorca: Urząd Miejski w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck
a ………………………………………………….
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 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, prowadzonego przez Zamawiającego na „Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, oraz Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonych na terenie Gminy Kłobuck (4
części)” - Część I”.
§1
Przedmiotem umowy jest: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych, położonych w Sektorze I na terenie Gminy Kłobuck” Część I.
Minimalną przewidywaną ilość odpadów w okresie realizacji umowy określoną w SIWZ
szacuje się na:
– odpadów zmieszanych 887,00 Mg,
– odpadów segregowanych 438,00 Mg
Maksymalną ilość odpadów w okresie realizacji umowy określoną w SIWZ szacuje się na:
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– odpadów zmieszanych 976,00 Mg,
– odpadów segregowanych 482,00 Mg.
§2
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi w ramach zamówienia
pod nazwą „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych, położonych w Sektorze I na terenie Gminy Kłobuck”, obejmujące w
szczególności odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w sposób zapewniający
osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w ramach powierzonego
zadania.
2. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(t.j. Dz. U. Z 2020t. poz. 797 z późn. zm.), ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), zgodnymi z wymaganiami
ochrony środowiska oraz rozporządzeń wykonawczych oraz innych właściwych przepisów,
w tym przepisów prawa miejscowego, w szczególności poprzez:
a) przekazywanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
do instalacji komunalnej, o której mowa w art. 35 ust. 6 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. Z 2020r. poz. 797 z późn. zm.);
b) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za
pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w
art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. Z 2020r. poz. 797
z późn. zm.).
3. Odbiór odpadów bez względu na ilość następuje z boksów zabudowy wielolokalowej
z podziałem na odpady:
1)
zmieszane odpady komunalne;
2)
papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru oraz odpady opakowaniowe
z tektury;
3)
metal, w tym odpady opakowaniowe z metalu, tworzywa sztuczne, w tym odpady
opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
4)
szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
5)
odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, jeżeli nie są kompostowane;
6)
meble i inne odpady wielkogabarytowe;
7)
sprzęt elektryczny i elektroniczny.
4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z treścią niniejszego
paragrafu, a w szczególności przyjmuje na siebie obowiązek osiągnięcia odpowiednich
poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i
rozbiórkowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r.
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w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167). Wykonawca
jest zobowiązany również do osiągnięcia poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania określonego w Rozporządzeniu
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).
Poziomy odzysku, o których mowa w niniejszym ustępie Wykonawca zobowiązany jest
osiągnąć w każdym roku kalendarzowym, w którym realizowana jest umowa lub w okresie
trwania umowy, w przypadku realizacji umowy przez niepełny rok kalendarzowy.
5. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, wiedzę, potencjał techniczny i osobowy
oraz doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
6. Wykonawca oświadcza, że posiada wpis, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. Z 2020t. poz. 797 z późn. zm.) do rejestru,
o którym mowa w art. 49 ust. 1 wskazanej ustawy (Baza Danych o Odpadach w zakresie
zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) – prowadzonego przez
Marszałka Województwa lub umowę z podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny posiadającym taki wpis.
7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami, wskazaniami Zamawiającego oraz zgodnie ze złożoną ofertą.
8. 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 terminowo,
z należytą starannością, oraz najlepszą praktyką i wiedzą oraz zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawnymi, w tym zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), na warunkach określonych
umową oraz ustaleniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
§3
Termin wykonania przedmiotu umowy:
1. W okresie 12 miesięcy od dnia 1 kwietnia 2021roku. Nie dłużej jednak niż do dnia
(włącznie z tym dniem), w którym wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy
osiągnie całkowitą cenę oferty za minimalną (przewidywaną) ilość odpadów, tj. kwotę
określoną w § 6 ust. 2 umowy, a w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa
opcji do momentu, w którym wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy osiągnie
wartość określoną w § 6 ust. 5 umowy – Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia
usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy
Kłobuck.
2. Wyposażenie boksów w zabudowie wielolokalowej w pojemniki jest obowiązkiem
Zamawiającego.
3. Częstotliwość odbioru odpadów:
1) zmieszane odpady komunalne i odpady ulegające biodegradacji – dwa razy w tygodniu
(wtorki i piątki)
2) selektywnie zebrane odpady: papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne i opakowania
wielomateriałowe – dwa razy w tygodniu (wtorki i piątki)
3) selektywnie zebrane odpady: szkło – dwa razy w tygodniu (wtorki i piątki)
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4) meble i inne odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny – dwa razy w
ciągu roku.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i dostarczenia właścicielom/zarządcom
nieruchomości harmonogramów odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
5. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności za pisemną zgodą pod rygorem nieważności
Zamawiającego dopuszcza się zmianę harmonogramu – zmianę terminu odbioru odpadów.
Wykonawca odpowiedzialny jest w takim przypadku za bieżące poinformowanie
Zamawiającego oraz właścicieli nieruchomości/zarządców nieruchomości o zmianie.
Ewentualne zmiany harmonogramów należy doręczyć mieszkańcom przynajmniej na 10 dni
przed planowanym terminem odbioru określonym w pierwotnym harmonogramie. Wszelkie
zmiany należy wcześniej uzgodnić z Zamawiającym.
5. Zamawiający dopuszcza odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
w dni robocze w godzinach od 7:00 do 17:00.
§4
1. Wykonawca zapewnia, że wykonywanie niniejszej umowy odbywać się będzie zgodnie z
jej
postanowieniami
oraz
zgodnie
z
z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, ustawy o odpadach, rozporządzeń wykonawczych oraz innych
właściwych przepisów, w tym przepisów prawa miejscowego oraz, że do Wykonywania
umowy posiada i będzie posiadał w okresie jej obowiązywania wymagane zezwolenia,
wpisy i decyzje, a jeśli którekolwiek utraci Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania
umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków opisanych w
Opisie przedmiotu zamówienia w szczególności:
1) odebrania i zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z terminami
określonymi w §3 ust. 3 umowy oraz z zatwierdzonym przez Zamawiającego
harmonogramem wywozu mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, sprzętu
elektrycznego i elektronicznego;
2) mycia i czyszczenia pojemników na odpady komunalne na wniosek Zamawiającego 2
razy w sezonie letnim. Termin wykonania usługi, winien być przedstawiony
Zamawiającemu nie później niż 10 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego
potrzeby wykonania usługi.
3) sporządzenia harmonogramów odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
sprzętu elektrycznego i elektronicznego na cały okres świadczenia usług na zasadach
określonych w umowie;
4) dostarczenia wszystkim zarządcom nieruchomości wielolokalowych, a także
Zamawiającemu
harmonogramów odbioru mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
5) używania pojazdów specjalistycznych oraz zapewnienia dostatecznej liczby tych
pojazdów, gwarantującej terminowe i należyte wykonywanie zakresu rzeczowego
usługi;
6) terminowego przekazywania raportów i sprawozdań;
7) posiadania systemu monitorowania lokalizacji pojazdów oraz zapewnienie
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Zamawiającemu dostępu do tego systemu;
8) przyjmowania i wyjaśniania skarg i reklamacji Zamawiającego;
9) dokonywanie ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na
legalizowanej wadze samochodowej w miejscu przekazania odpadów komunalnych;
10) dokonania na każde żądanie Zamawiającego ważenia odebranych i transportowanych
odpadów w miejscu i czasie przez niego wskazanym. Ważenie takie związane jest z
uprawnieniem kontrolującym Zamawiającego i według jego wyboru może dotyczyć
wszystkich lub wybranych rodzajów odpadów, przed rozpoczęciem oraz po
zakończeniu zbiórki odpadów przed wyjazdem danego pojazdu z terenu Gminy
Kłobuck.
11) umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego kompleksowej kontroli sposobu
wykonywanej usługi świadczonej przez Wykonawcę, w tym również skontrolowania
wagi zebranych odpadów komunalnych poprzez każdorazowe poddanie się ważeniu;
3. Zamawiający wymaga aby poniższe czynności w ramach realizacji umowy były
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę:
- odbiór odpadów komunalnych (kierowcy oraz osoby zajmujące się załadunkiem
odpadów),
- mycie i czyszczenie pojemników (kierowcy oraz osoby zajmujące się myciem i
czyszczeniem pojemników)
- nadzór nad realizacją umowy oraz kierowanie i rozdysponowanie taboru
samochodowego.
4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie nie krótszym niż 3 dni Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących
wskazane w ust. 3 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, daty zawarcia umowy o
pracę, rodzaju umowy o pracę, zakresy obowiązków pracowników oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
2)
poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub
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Podwykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy
o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności adresów, nr PESEL pracowników).
Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy oraz
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości za zobowiązania podatkowe;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
§5
Zamawiający zobowiązany jest do:
1)
regularnego odbioru raportów i sprawozdań sporządzonych przez Wykonawcę,
2)
rozliczania usługi i dokonywania zapłaty według faktur wystawionych przez
Wykonawcę, w terminach ich płatności,
3)
współpracy z Wykonawcą w celu należytego wykonania przedmiotu umowy,
4)
udzielania Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych do wykonania
niniejszej umowy,
5)
weryfikacji i zatwierdzania projektu harmonogramów odbioru mebli i innych
odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
§6
1. Wartość brutto wynagrodzenia wykonawcy za usługę objętą przedmiotem umowy na
podstawie złożonej oferty, przyjmuje się w cenach jednostkowych.
2. Wartość brutto wynagrodzenia wykonawcy jest ceną wynikającą z przewidywanego
ilościowego wyliczenia zakresu minimalnego przedmiotu zamówienia i wynosi:
…………………… (słownie ……………………………………………………..),
w tym:
 za odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych …………. (słownie:
………………...) - cena jednostkowa za Mg …………….. zł brutto,
 za odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych ………………... (słownie:
……………………………..) - cena jednostkowa za Mg ………………… zł brutto,
3. Podana wartość brutto wynagrodzenia Wykonawcy nie stanowi ostatecznego
wynagrodzenia Wykonawcy, gdyż wynika z przewidywanego ilościowego wyliczenia
zakresu minimalnego przedmiotu zamówienia.
4. Cena, jaką zapłaci Zamawiający wybranemu Wykonawcy będzie wynikać z ilości
faktycznie odebranych i zagospodarowanych przez Wykonawcę odpadów zmieszanych i
segregowanych w ramach realizowanego zamówienia, nie mniej jednak niż wynika z
przewidywanego ilościowego wyliczenia zakresu minimalnego przedmiotu zamówienia.
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5. W przypadku gdy ilość odpadów będzie większa niż określono w formularzu ofertowym –
Zamawiający może zwiększyć zakres zamówienia opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ –
Opis przedmiotu zamówienia korzystając z prawa opcji, czyli zwiększeniu przedmiotu
zamówienia
do
maksymalnej
wartości
przedmiotu
zamówienia,
tj.
do
kwoty…………………. zł brutto.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesuwania wolumenu odpadów pomiędzy
poszczególnymi asortymentami odpadów (tj. zmieszane, segregowane) w ramach Umowy,
w zakresie nie większym niż 25 % wolumenu odpadów określonego w § 1 umowy.
7. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje zastosowanie opcji, o której
mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.
8. Warunki skorzystania z prawa opcji:
a) skorzystanie z zamówienia opcjonalnego (prawa opcji) uzależnione będzie od potrzeb
Zamawiającego,
b) termin, w ciągu którego Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji - w terminie
trwania umowy,
c) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym zakresie, Zamawiający
poinformuje Wykonawcę odrębnym oświadczeniem - zamówieniem. Brak stosownego
zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części
(jeżeli Zamawiający skorzystał częściowo z zamówień opcjonalnych),
d) Zamawiający może skorzystać z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części oraz
jest uprawniony do zamawiania kilku usług w ramach zamówień opcjonalnych, których
wielkość będzie uzależniona od potrzeb Zamawiającego,
e) Wykonawcy zobowiązani są do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na
warunkach opisanych w SIWZ i niniejszej umowy.
9. Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego.
Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń
w stosunku do Zamawiającego.

§7
1. Rozliczenie za przedmiot umowy, opisane w § 6 ust. 2, następować będzie na podstawie
faktur częściowych (miesięcznych), wystawionych w oparciu o ilości faktycznie
odebranych odpadów, wynikające z dowodów wagowych wystawionych po zważeniu na
legalizowanej wadze samochodowej w miejscu przekazania odpadów komunalnych.
2. Przed wystawieniem faktury Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
a) raport miesięczny zgodnie z załącznikiem nr 2 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i warunkami umowy,
b) karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów (określone Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2019 r., poz. 819), dowody
wagowe, potwierdzające zważenie odpadów na wadze samochodowej w miejscu
przekazania odpadów komunalnych.
3. Zamawiający przeprowadza weryfikację dokumentów, o których mowa w ust. 2 w okresie 5
dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania każdego rozliczenia. Wykonawca po
otrzymaniu akceptacji przyjęcia rozliczenia przez Zamawiającego, uprawniony jest do
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4.
5.
6.
7.

8.

wystawienia faktury. Akceptacja przez Zamawiają dokumentów o których mowa w ust. 2
jest warunkiem koniecznym i wyłączną podstawą do wystawienia faktury VAT.
Faktury płatne będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury przez Zamawiającego.
Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy określone w fakturze.
Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obniżone w przypadku każdego stwierdzenia, że
dany pojazd wykorzystywany do realizacji przedmiotu zamówienia w okresie
rozliczeniowym nie był wyposażony w sprawnie działające urządzenie monitorujące (GPS)
lub nie był zgłoszony Zamawiającemu wówczas miesięczne wynagrodzenie brutto ulega
obniżeniu o kwotę stanowiącą iloczyn ilości (Mg) odebranych przez pojazd odpadów
komunalnych (w okresie gdy nie był on wyposażony w GPS lub nie został zgłoszony) i
odpowiedniej stawki jednostkowej określonej w § 6 ust. 2 umowy (w tym zakresie
wynagrodzenie nie należy się). W przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż brak
funkcjonowania urządzenia monitorującego GPS nastąpił z przyczyn nie leżących po jego
stronie, Zamawiający może zrezygnować z obniżenia wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca w
inny sposób udowodni prawidłowe wykonanie umowy w tym zakresie.
Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie:
1) papierowej na adres siedziby Gminy Kłobuck przy ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck,
lub
2) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za Pośrednictwem
Platformy
Elektronicznego
Fakturowania
(PEF),
dostępnej
na
stronie
https://efaktura.gov.pl. podając odpowiednio:
a) Rodzaj adresu PEF – NlP
b) Numer adresu PEF – ……………………………….

§8
1. Osobami odpowiedzialnymi za koordynację prac, wynikających z realizacji Umowy są:
a) ze strony Zamawiającego: …………………....
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 pod rygorem nieważności.

§ 10
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania poufności co do informacji pozyskanych w
związku z realizacją umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących
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ochrony danych osobowych. Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych w
żaden inny sposób lub w innym celu niż dla wykonywania umowy, w szczególności
niedozwolone jest wykorzystywanie danych w celach reklamowych lub marketingowych.
Wykonawca oświadcza, iż zna przepisy prawa dotyczące tajemnic chronionych prawem i w
związku z wykonywaniem umowy zobowiązuje się przepisów tych przestrzegać. Szczegółowy
zakres obowiązków Wykonawcy w tym zakresie określa Umowa przetwarzania danych
osobowych, która stanowi integralną część niniejszej umowy.

1.
2.

1.

§ 11
Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji
podatkowej NIP: ………………………...
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji
podatkowej NIP: 574-205-53-06.
§ 12
Zamawiający dopuszcza zlecenie Podwykonawcom części zamówienia wskazanej
w ofercie Wykonawcy za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem
nieważności.

2.

Następujący zakres prac zostanie wykonany przy pomocy Podwykonawców: nie dotyczy

3.

Podwykonawca musi posiadać aktualne, wymagane przepisami uprawnienia
/zezwolenia /zaświadczenia niezbędne dla wykonania części zamówienia zleconego przez
Wykonawcę.

4.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za przedmiot umowy,
który wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

5.

Umowy z Podwykonawcami nie zwalniają Wykonawcy z żadnego zobowiązania lub
odpowiedzialności wynikającej z niniejszej umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy za
zaniedbania i uchybienia dokonane przez pracowników Podwykonawcy jest taka sama,
jakby tych zaniedbań lub uchybień dopuścili się pracownicy Wykonawcy.

6.

Wykonawca zobowiązany jest, w pełnym zakresie, do wprowadzenia w umowie z
podwykonawcą zapisów nakładających na podwykonawcę takie same obowiązki jak
niniejsza umowa w stosunku do Wykonawcy. Wprowadzenie wyżej wymienionych
obowiązków nie może naruszać jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy
pomiędzy stronami, w szczególności co do terminu wykonania obowiązków przez
Wykonawcę.

§ 13
Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
Umowy i wniesienie zabezpieczenia jej należytego wykonania.
§ 14
Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub
obowiązków wynikających z tej umowy na osoby trzecie, dokonywania obciążeń tych praw
w jakiejkolwiek formie, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, przelewu lub czynności
wywołującej podobne skutki; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej
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części, a także zastawienia lub przeniesienia korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej
na osoby trzecie, w tym także poprzez dokonywania zastawu czy objęcia umową poręczenia
lub czynności wywołującej podobne skutki. Wyżej wymienione czynności dokonane pomimo
zakazu są względem Zamawiającego bezskuteczne.
§ 15
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy
pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie wynosi 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, o której mowa w § 6 ust. 2
niniejszej
umowy
tj.
kwotę:
…………...…………...
zł
(słownie:
……………………………….).
3. Koszty wystawienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca i jest zobowiązany do jego
utrzymania przez cały okres umowy.
4. 100 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w
terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za
należycie wykonane.
5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
6. W przypadku gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej jest ona nieodwoływalna, płatna na
pierwsze żądanie i bezwarunkowa.
7. Postanowienia wskazane w ust.1-6 stosuje się odpowiednio do podwykonawców.

1.

2.

3.

4.

§ 16
Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za szkody oraz następstwa
nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe z powodu
niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w umowie lub
innych czynności pozostających w związku z umową.
Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z
tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż połowa wysokości
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, o której mowa w § 6 ust. 2
niniejszej umowy, przez cały okres realizacji umowy.
Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię aktualnej umowy
ubezpieczenia (lub polisy). W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest na
każde żądanie Zamawiającego przedłożyć kopię aktualnej umowy ubezpieczenia (lub
polisy) wraz z potwierdzeniem opłacenia składek.
W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia
zgodnie z ust. 1 - 3 Zamawiający będzie uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na
rzecz i koszt Wykonawcy, a środki finansowe zostaną potrącone z wynagrodzenia
Wykonawcy w danym miesiącu na co wykonawca wyraża nieodwoływalną zgodę.

§ 17
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za odstąpienie lub wypowiedzenie przez Zamawiającego od umowy z uwagi na
niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania przez Wykonawcę w
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wysokości 15 % kwoty brutto ustalonej w § 6 ust. 2 niniejszej umowy,
b) w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia w rozpoczęciu wykonywania
umowy,
c) w wysokości 100,00 zł za każdy potwierdzony przypadek nieodebrania odpadów
komunalnych w całości lub w części lub odebrania odpadów w terminie niezgodnym z
zatwierdzonym harmonogramem (licząc każdą frakcję odpadów komunalnych
oddzielnie) z nieruchomości zamieszkałej; kara umowna będzie naliczana jako iloczyn
kwoty 100 zł oraz liczby boksów, z których nie odebrano odpadów komunalnych lub
odebrano w terminie niezgodnym z harmonogramem,
d) za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu kompletnego raportu miesięcznego w
wysokości 200,00 zł; kara umowna będzie naliczana jako iloczyn kwoty 200 zł oraz
liczby dni opóźnienia,
e) w wysokości 1 000,00 zł za każdy potwierdzony przypadek mieszania selektywnie
zbieranych odpadów komunalnych ze sobą lub ze zmieszanymi odpadami
komunalnymi,
f) w wysokości 1 000,00 zł za każdy potwierdzony przypadek mieszania odpadów
komunalnych zebranych z terenów nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
g) w wysokości 1 000,00 zł za niedostarczenie właścicielom/zarządcom nieruchomości
zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu odbioru odpadów;
h) w wysokości 300,00 zł za każdy stwierdzony przypadek nieuprzątnięcia i nieodebrania
odpadów, które wysypały się podczas opróżniania pojemników,
i) w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek nieodebrania odpadów lub tylko
częściowego odebrania odpadów gabarytowych w czasie zbiórki ulicznej;
j) za nieosiągnięcie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku oraz poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania, o których mowa w § 2 ust. 4 umowy w
wysokości równej kwocie kary przewidzianej przepisami dla gminy za niewywiązanie
się z tego obowiązku,
k) niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane umowie czynności
zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary
umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek. Niezłożenie przez
Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez
zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie
jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w umowie czynności,
l) za brak ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub polisy
ubezpieczeniowej w wysokości 3 % ceny całkowitej brutto podanej w umowie § 6 ust.
2,
m) w wysokości 200,00 zł za każdy nie wymieniony wyżej przypadek nienależytego
wykonania umowy; pod pojęciem nienależytego wykonania zobowiązań wynikających
z niniejszej umowy należy rozumieć każdą czynność albo zaniechanie niezgodne z
postanowieniami niniejszej umowy,
2. Kary umowne podlegają sumowaniu.
3. O wystąpieniu okoliczności do naliczenia kar umownych przez Zamawiającego,
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4.

5.

1.

2.

3.

4.
5.

Wykonawca zostanie zawiadomiony pisemnie wraz z uzasadnieniem.
Wartość wyliczonej kary umownej zostanie jednostronnie potrącona przez
Zamawiającego z należnych Wykonawcy zobowiązań lub zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na co Wykonawca wyraża nieodwoływalną zgodę.
W razie powstania szkody, której wysokość przewyższy wartość naliczonych kar
umownych, Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania
uzupełniającego w wysokości przewyższającego wysokość kar umownych.
§ 18
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi Zamawiający wezwie
Wykonawcę do wykonania lub należytego wykonania usługi i wyznaczy w tym celu
odpowiedni termin. Nie jest to jednakże warunkiem do odstąpienia od niniejszej umowy
lub jej wypowiedzenia.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku nienależytego
wykonywania przedmiotu umowy, w szczególności w sposób niezgodny z umową oraz
wskazaniami Zamawiającego.
W przypadku nierealizowania umowy lub w przypadku jej nienależytego wykonania przez
Wykonawcę Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od dowiedzenia
się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
Odstąpienie następuje z dniem wskazanym przez Zamawiającego o pisemnym
oświadczeniu o odstąpieniu.
Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni, 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,
c) zaniechał realizacji umowy,
d) pomimo uprzedniego, pisemnego upomnienia ze strony Zamawiającego nie wykonuje
usługi zgodnie z postanowieniami umowy lub w istotny sposób narusza zobowiązania
umowne.
e) Wykonawca wystąpił o rozwiązanie umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych.

§ 19
1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy
w następujących przypadkach:
1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku:
a) działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT.
W przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto Wykonawcy,
począwszy od miesiąca, w którym weszły w życie przepisy prawa, na podstawie
których zmiana ta nastąpiła – ulega zmianie stosownie do zmiany stawki tego podatku,
b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść
złożonej oferty, w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania
postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego.
2) Zmiany instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, pod warunkiem zgodności z
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obowiązującymi przepisami (bez zmiany wynagrodzenia),
3) Zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usług, w szczególności w
przypadku zbyt późnego zawarcia umowy spowodowanego przedłużającą się procedurą
przetargową.
2. Zmianie podlegają także inne postanowienia w stosunku do treści oferty, jeżeli konieczność
wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności:
1) Zmiana koordynatora ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy, w przypadku braku
możliwości wykonywania wskazanych czynności przez wskazaną osobę - zmiana ta
następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia
aneksu do umowy,
2) Zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiana
danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiającego - zmiana ta następuje poprzez
pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy,
3) Zmiana nazwy Wykonawcy winna nastąpić w formie aneksu do umowy.
3. Zmiany postanowień umowy następują zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz
przy zastosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i nie mogą prowadzić
do zmiany charakteru umowy.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda
ze Stron może wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej
zmiany. We wniosku należy opisać, uzasadnić zmianę oraz dołączyć stosowne dokumenty –
dotyczy to przypadków kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest
przedłożenie odpowiednich dokumentów.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą
Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks
do umowy, z zastrzeżeniem przypadków określonych w niniejszym paragrafie, w których
wskazano, że nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.
6. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
jest nieważna.
§ 20
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1),
zwanego dalej w skrócie „RODO” wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w związku z realizacją umowy.
2) do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000 z późn. zm.).
2. Wykonawca w szczególności oświadcza, że:
1) znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie
danych osobowych mające zastosowanie oraz RODO,
2) zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych
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i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające
z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających
zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą,
3) w przypadku korzystania z Podwykonawców/dalszych Podwykonawców zapewni aby
zostały przez nich wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby
przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących
przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i
chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez
Wykonawcę, zgodnie z przepisami przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego
dalej w skrócie „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje informacje
na temat przetwarzania danych osobowych:
1) ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH - Administratorem danych
osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę jest Burmistrz,
z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim w Kłobucku.
2) INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - Administrator wyznaczył Inspektora
Ochrony Danych, z którym może się Wykonawca skontaktować w sprawach
związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej: iod@gminaklobuck.pl,
b) pisemnie na adres siedziby Administratora.
3) PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA - Przetwarzanie danych
osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę odbywa się w
związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Gminie Kłobuck, określonych
przepisami prawa, w szczególności w art. 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym, w celu
realizacji przysługujących Gminie Kłobuck uprawnień, bądź spełnienia przez Gminę
Kłobuck obowiązków określonych tymi przepisami prawa albo jest niezbędne do
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej, określonego przepisami prawa, którego dotyczy niniejsza umowa.
Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której
Wykonawca jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie Wykonawcy, przed
zawarciem umowy. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie
Wykonawca lub osoba wskazana przez Wykonawcę poproszona/y o wyrażenie zgody
na przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez
Wykonawcę w określonym celu i zakresie.
4) ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH - Dane nie będą przekazywane innym
podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie
przepisów prawa.
5) OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH - Dane osobowe
Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę będą przechowywane jedynie w
okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie
wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane Wykonawcy lub
osób wskazanych przez Wykonawcę zostały zebrane, mogą one być przechowywane
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jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede
wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne
stanowią inaczej.
6) PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTEPU DO
DANYCH OSOBOWYCH - Na zasadach określonych przepisami RODO,
Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę osoba ma prawo do żądania od
administratora:
a)dostępu do treści swoich danych osobowych;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) usunięcia swoich danych osobowych;
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
e) przenoszenia swoich danych osobowych,
a ponadto Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę osoba ma prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez
Wykonawcę.
7) PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY - Tam, gdzie do przetwarzania danych
osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, Wykonawca lub wskazana przez
Wykonawcę osoba zawsze ma prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej
wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na
przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez
Wykonawcę do momentu jej wycofania.
8) PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO - Gdy
Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę osoba uzna, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, Wykonawcy lub
wskazanej przez Wykonawcę osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH Podanie przez Wykonawcę swoich danych osobowych lub wskazanych osób może być
wymogiem ustawowym, wynikającym z umowy lub warunkiem zawarcia lub
kontynuowania umowy, do których podania będzie Wykonawca lub wskazana osoba
obowiązana/y. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a Wykonawca
nie poda swoich danych, lub danych wskazanych osób, nie będzie możliwa realizacja
zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami
prawa. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a Wykonawca nie poda
swoich danych, lub danych wskazanych osób nie będzie możliwa realizacja takiej
umowy. W przypadku, gdy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a
Wykonawca nie poda swoich danych, lub danych wskazanych osób, nie będzie
możliwe zawarcie takiej umowy.
10) ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE Administrator informuje, iż dane osobowe Wykonawcy lub osób wskazanych przez
Wykonawcę nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
§ 21
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W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.
Postanowienia o karach umownych nie mają w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie
może żądać odszkodowania.
§ 22
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843
ze zm.), Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy.

1.
2.

3.

4.

5.

§ 23
Sprawy sporne, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą
przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
Strony niniejszej umowy postanawiają, że w sporach wynikłych na tle wykonywania
niniejszej umowy, w szczególności odszkodowania za niewykonanie bądź nienależyte jej
wykonanie wyłączają możliwość przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w
postępowaniu sądowym.
Strony ponadto postanawiają, że z uwagi na zawarcie umowy na czas określony oraz z
uwagi na istnienie możliwości przewidzenia, w tym terminie, zmian rynkowych, w tym
cenowych, wszelkich czynników wpływających na wynagrodzenie Wykonawcy wyłączają
one wyraźnie klauzulę nadzwyczajnej zmiany okoliczności w niniejszej umowie.
Strony postanawiają, że Wykonawca może uwolnić się z odpowiedzialności za
niewykonanie i nienależyte wykonanie niniejszej umowy, tym zapłaty kary umownej,
wyłącznie na skutek wystąpienia siły wyższej.
W rozumieniu niniejszej umowy za przypadek siły wyższej uważa się sytuację, w której
wykonanie zobowiązania było strony stało się niemożliwe wskutek zdarzeń
zewnętrznych, niemożliwych do przewidzenia i którym nie dało się zapobiec. Z
przypadków siły wyższej, w rozumieniu niniejszej umowy, wyłączone są wszelkie
zmiany, w tym rynkowe i faktyczne, które powodują zwiększenie kosztów jej
wykonywania jeżeli skala tych zmian występowała już na rynku w poprzednich latach lub
była do nich zbliżona.

§ 24
Umowa sporządzona jest w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
§ 25
Integralną część umowy stanowią specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta
Wykonawcy.
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Zamawiający:

Wykonawca:

17

