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Załącznik nr 7 do SWZ 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO1 

 

Umowa Nr 11.2022 

zawarta w dniu …………….   roku, w Luzinie 

 

POMIĘDZY: 

Gminą Luzino 

Z SIEDZIBĄ:    84-242 Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11 

NIP:     588-208-20-59 

REPREZENTOWANĄ PRZEZ: 

Wójta Gminy     Jarosława Wejer 

zwaną w umowie:    ZAMAWIAJĄCYM 

a 

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

Z SIEDZIBĄ:    ………………………………… 

ZAREJESTROWANĄ* W  ……………………………….. 

POD NUMEREM KRS*                         ………………….,  

DZIAŁAJĄCĄ* na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  

Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej*  

NIP: …………………………………PESEL ……………………………. (tylko dla 

działalności gospodarczej osób fizycznych) 

*niepotrzebne skreślić 

REPREZENTOWANYM PRZEZ: 

1.  ……………………………………………………………………… 

2.  ……………………………………………………………………… 

zwanym w umowie:   WYKONAWCĄ 

o następującej treści: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 

132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”; i w związku z tym Zamawiający zleca, a 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn. Utworzenie i prowadzenie Punktu 

 

1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do dostosowania treści umowy do treści wybranej oferty 
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Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Luzino, zwanego w 

treści „PSZOK”.  

2. Punkt PSZOK będzie utworzony i prowadzony na działce nr ewidencyjny 

…………………...., o powierzchni ……………………, w miejscowości………………, 

przy ulicy …………………., pozostającej w dyspozycji Wykonawcy na podstawie 

………………………………………, zgodnie z wymogami Zamawiającego, 

określonymi w załączniku nr 1 do umowy pod nazwą Szczegółowe wymagania stawiane 

Wykonawcom. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, zakres oraz wymagania jakościowe, odnoszące się 

do, co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, 

określone zostały w  załączniku nr 1 do niniejszej umowy pn. Szczegółowe wymagania 

stawiane Wykonawcom.   

4. Wykonawca oświadcza, że usługa, która jest przedmiotem umowy, wykonana na 

podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, jest wykonalna, 

a wiedza i informacja zdobyta podczas przygotowania oferty, eliminuje ryzyko związane 

z  niewykonaniem przedmiotu umowy bądź jej nienależytym wykonaniem, z przyczyn 

dających się ustalić przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy kompletnie, z należytą starannością, rozumianą 

jako staranność profesjonalisty, właściwą dla działalności objętej zakresem przedmiotu 

niniejszej umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami, w terminie 

określonym w niniejszej umowie.  

6. Wykonawca oświadcza, że na dzień rozpoczęcia świadczenia usług w zakresie odbierania 

i transportu odpadów spełnia wszystkie wymogi formalne i prawne związane z 

przedmiotem umowy. 

7. W przypadku, gdy którykolwiek z dokumentów wymaganych prawem utraci ważność, 

Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego (najpóźniej następnego dnia) 

poinformowania o tym Zamawiającego.  

8. Utrata lub wygaśniecie odpowiednich zezwoleń lub wpisów bez uzyskania nowych 

wpisów lub zezwoleń,  z zachowaniem ich ciągłości, może  skutkować odstąpieniem od 

umowy z winy Wykonawcy.  

9. W przypadku, gdy umowy, wymagane prawem, wygasną, Wykonawca, zobowiązuje się 

do zawarcia nowych umów i przedłożenia ich kopii Zamawiającemu.  

10. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzeżeń. 

11. Wykonawca oświadcza, iż posiada zdolności techniczne i zawodowe, znajduje się w 

sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na prawidłowe wykonanie przedmiotu 

niniejszej umowy bez zastrzeżeń. 

12. Wykonawca oświadcza, że przedmiot niniejszej umowy należy do zawodowego 

charakteru prowadzonej przez niego działalności. 

13. Zamawiający i Wykonawca, wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

obowiązani są współpracować przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia. 

§ 2 

TERMIN WYKONANIA 

Strony ustalają, że przedmiot niniejszej umowy zostanie zrealizowany w terminach, 

odpowiednio:  
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1) termin utworzenia PSZOK do dnia 15.12.2022 r. - za datę utworzenia  PSZOK określa 

się datę pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu faktu utworzenia punktu; - 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia, przed rozpoczęciem 

prowadzenia PSZOK, kontroli sposobu jego wykonania  i spełnienia przez niego 

wymagań; - warunkiem rozpoczęcia prowadzenia PSZOK jest zakończenie przez 

Wykonawcę wszelkich prac związanych z adaptacją nieruchomości,  zgodnie z  

wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, 

2) termin prowadzenia PSZOK: 36 miesięcy; - nie wcześniej niż od dnia: 01.01.2023 r. 

do dnia  31.12.2025 r.,  

- terminy realizacji umowy mogą ulec zmianie w przypadku uwarunkowań wynikających 

z prowadzonej procedury udzielenia zamówienia. 

§ 3 

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy, 

określone zostało na podstawie złożonej oferty i może ulec zmianie w przypadku zmiany 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 ust. 2 pkt. 1 umowy.  

2. Strony uzgadniają, że za wykonanie całości przedmiotu umowy, z tytułu należytego 

wykonania umowy, wynagrodzenie wynosi: 

      brutto:    ……..………. zł  (słownie: ……………) 

w tym, za jeden miesiąc kalendarzowy wynosi: 

brutto:                …………………. zł słownie: ……………………………………………), 

w tym cena zawiera podatek VAT wg stawki ……%. 

3. Określone w ust. 2 niniejszego paragrafu wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje, 

wszystkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu 

umowy oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszące się 

do przedmiotu umowy; w szczególności zawiera zysk Wykonawcy oraz wszystkie 

wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT, w tym całkowite koszty 

związane z prowadzeniem PSZOK, ze zbieraniem i transportem i zagospodarowaniem 

odpadów. 

4. Uznaje się, że koszty realizacji wszelkich obowiązków Wykonawcy opisanych w umowie, 

SWZ, i obowiązujących przepisach prawa i normach zawierają się w cenie oferty i nie 

będą podlegać odrębnej zapłacie ponad tą, która została przewidziana postanowieniami 

umowy, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 pkt. 1 umowy. 

5. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w rozpoznaniu zakresu przedmiotu umowy 

obciążają Wykonawcę zamówienia, a zatem winien on przewidzieć wszystkie 

okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 

6. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia, określonego w ust. 2 niniejszego 

paragrafu; - przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się, co do prawidłowości i 

kompletności oferty oraz stawek i cen wymienionych w ofercie, które pokrywają 

wszystkie jego zobowiązania umowne, a także wszystko, co może być konieczne dla 

właściwego wykonania przedmiotu umowy.  

7. Wykonawca nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań 

mogących narazić Zamawiającego na zobowiązania materialne i finansowe; dotyczy to w 

szczególności decyzji związanych ze sposobem realizacji umowy. 
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8. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych 

polskich (PLN). 

§ 4 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy następować będzie cyklicznie, na podstawie 

faktur VAT wystawionych co miesiąc przez Wykonawcę, na kwotę wynikającą z 

oferowanego ryczałtu, za zrealizowaną usługę, za dany miesiąc kalendarzowy.  

2. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie comiesięczny raport przyjmowanych w 

PSZOK odpadów, uwzględniając odpady odbierane z punktów aptecznych, miejsc 

użyteczności publicznej oraz wielkogabarytowe odpady komunalne zebrane podczas 

zbiórki objazdowej. Ponadto (jeżeli dotyczy) do faktury Wykonawca winien dołączyć 

oświadczenie podwykonawcy, że otrzymał wynagrodzenie od Wykonawcy, zgodnie z 

zawartą z nim umową, za prace zrealizowane przez siebie, w ramach realizacji 

przedmiotowej umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 płatne będzie po zakończeniu i odebraniu 

usługi za dany miesiąc kalendarzowy, na podstawie potwierdzonego przez 

Zamawiającego raportu miesięcznego odebranych odpadów komunalnych. 

4. Faktura VAT, płatna będzie przelewem w terminie do 30 dni, licząc od daty otrzymania 

przez Zamawiającego faktury wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 2 niniejszego 

paragrafu, z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy, 

wskazany na fakturze VAT.  

5. Faktura, za wykonanie przedmiotu umowy wystawiona będzie na Zamawiającego. 

6. Strony zgodnie ustalają, że płatności wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu 

umowy udokumentowanego fakturą, będą realizowane w ramach mechanizmu 

podzielonej płatności. W ramach mechanizmu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 

faktura powinna zawierać w swojej treści wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”. 

7. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, Wykonawca, przed złożeniem 

faktury, ma obowiązek zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu w formie oświadczenia. 

Zmiana rachunku bankowego nie wymaga aneksowania umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zobowiązuje się, w trakcie trwania umowy, do 

niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie dotyczącej jego statusu 

jako zarejestrowanego podatnika VAT czynnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz 

obciążenia nałożone na Zamawiającego przez organy podatkowe, wynikłe ze zmiany 

statusu Wykonawcy jako zarejestrowanego podatnika VAT czynnego. 

9. Wykonawca oświadcza, że jego rachunek bankowy, jest rachunkiem umożliwiającym 

realizację płatności w ramach mechanizmu podzielonej płatności i jest zawarty w wykazie 

podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym w postaci 

elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz zobowiązuje się w 

trakcie trwania umowy do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdej 

zmianie dotyczącej statusu rachunku bankowego, jako zawartego w wykazie podmiotów 

zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego 

odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz obciążenia nałożone na Zamawiającego przez 

organy podatkowe, wynikłe ze zmiany statusu rachunku bankowego jako zawartego w 

wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. 
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10. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w 

ust. 9 opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe 

wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z 

zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek 

objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego 

jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania 

nieterminowej płatności. 

11. W przypadku braku dowodów, o jakich mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu 

Zamawiający wstrzyma płatności części faktur, których one dotyczą, przy czym powyższe 

nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem Zamawiającemu 

odsetek od nieterminowych płatności.  

12. Zatrzymana kwota, o jakiej mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, może stanowić 

zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku 

do Zamawiającego, do czasu przedstawienia dowodów potwierdzających zapłatę 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (jeżeli 

dotyczy).  

13. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku 

do podwykonawców i dalszych podwykonawców obciążają Wykonawcę.  

14. W przypadku nie wypełnienia zobowiązań wynikających z niniejszej umowy przez 

Wykonawcę, zapłata za fakturę, o której mowa w ust. 1, zostanie pomniejszona o 

wysokość kar umownych ustaloną w oparciu o zapisy umieszczone w § 13 umowy. 

15. W przypadku błędnie wystawionej przez Wykonawcę faktury lub braku wymaganych do 

niej dokumentów,  o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, termin płatności 

liczony jest od daty: wpływu faktury korygującej lub dostarczenia faktury z kompletną 

dokumentacją do Zamawiającego. 

16. Za datę płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

17. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią 

wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. 

18. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy/-ów Wykonawca jest zobowiązany do 

dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy 

19. Podatek od towarów i usług VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

20. Zamawiający rozpatrzy wniosek o zgodę na przelew wierzytelności, który będzie dotyczył 

tylko i wyłącznie wierzytelności wymagalnych, bezspornych, wolnych od obciążeń i wad 

prawnych, po uwzględnieniu ewentualnych kar umownych, roszczeń podwykonawców i 

innych zdarzeń mających wpływ na wysokość przelewanej kwoty. 

21. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: 

1) papierowej, lub 

2) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem 

Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z ustawą z 

dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym.  

22. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) 

winna  składać się z danych wymaganych przepisami ustawy o podatku od towarów i 

usług oraz min. danych zawierających: 

1) informacje dotyczące odbiorcy płatności; 
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2) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 

§ 5 

KLAUZULE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ 

1. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące czynności w realizacji przedmiotu umowy, 

obejmujące swoim zakresem bezpośrednio prace związane z wykonaniem umowy,                            

w szczególności:  

1) opracowywanie harmonogramów wywozu odpadów wielkogabarytowych  

z nieruchomości zamieszkałych i odpadów niebezpiecznych z wskazanych przez 

Zamawiającego punktów (apteki, szkoły, budynki użyteczności publicznej), 

2) rejestrowanie ilości i rodzajów odbieranych odpadów wielkogabarytowych 

zbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych podczas corocznej zbiórki 

sprzed posesji oraz przekazywanie Zamawiającemu informacji o odebranych 

odpadach, 

3) rejestrowanie ilości i rodzajów odbieranych odpadów niebezpiecznych zbieranych  

w wyznaczonych punktach oraz przekazywanie Zamawiającemu informacji  

o odebranych odpadach, 

4) obsługa PSZOK- w tym wykonywanie zadań związanych m.in.: z rejestrowaniem 

ilości i rodzajów odpadów dostarczanych przez mieszkańców gminy do PSZOK-u, 

prowadzenie dziennej ewidencji przyjętych w punkcie odpadów, wskazanie miejsc 

rozładunku odpadów itp. 

5) przyjmowanie oraz rozpatrywanie reklamacji związanych z brakiem odbioru 

odpadów, 

6) sporządzanie dokumentacji dla Zamawiającego tj. sprawozdania, raporty  

miesięczne, ewidencje dzienne, notatki itp., 

7) kierowanie pojazdami przeznaczonymi do odbioru i wywozu odpadów, 

8) ładowanie zebranych odpadów na pojazdy oraz rozładowywanie (tzw. ładowacze). 

- będą zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę Wykonawcy na podstawie 

umowy o pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, 

chyba że czynności te wykona samodzielnie przedsiębiorca prowadzący działalność 

gospodarczą, który sam świadczy pracę na zasadzie „samo - zatrudnienia”.  

2. W sytuacji świadczenia pracy, przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę Wykonawcy, na podstawie umowy o pracę, wymienione przez 

Zamawiającego w ust. 1 niniejszego paragrafu, winne mieć w umowie o pracę określone 

między innymi: miejsce i czas pracy, regularność wykonywanych zadań, 

podporządkowanie przełożonym, prawo do urlopu i obowiązek osobistego świadczenia 

pracy; - Zamawiający nie narzuca wymiaru etatu, na jaki ma lub mają być zatrudnione 

osoby wykonujące czynności, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu. 

3. Wykonawca, najpóźniej w 5. dniu roboczym od dnia zawarcia umowy, jest 

zobowiązany do złożenia wykazu osób, które będą wykonywać czynności określone w 

ust. 1 niniejszego paragrafu, wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o 

pracę, z uwzględnieniem postanowień ust. 8 niniejszego paragrafu. 

4. W celu weryfikacji zatrudnienia, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie 

umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w 

zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość żądania w 

szczególności: 
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1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

4) innych dokumentów, w szczególności zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, 

potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o 

pracę za ostatni okres rozliczeniowy, poświadczonej za zgodność z oryginałem 

odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych; 

imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; 

-  zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i 

zakres obowiązków pracownika. 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedmiotowe oświadczenia lub dokumenty 

przedkłada Zamawiającemu w ciągu 2 dni roboczych. 

5. W przypadku zmiany osób, wymienionych w dostarczonym Zamawiającemu wykazie 

osób, a także wprowadzenia nowych osób, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu zaktualizowanego wykazu osób, w terminie do 3 dni od zmiany lub 

wprowadzenia nowych osób. Zmiana wykazu osób, o którym mowa w zdaniu poprzednim 

nie wymaga aneksu do umowy. 

6. Zmiana lub wprowadzenie nowych osób, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, 

będzie możliwa po uzyskaniu zgody przez Zamawiającego. W tym celu Wykonawca 

będzie zobowiązany zaproponować osobę o kwalifikacjach nie gorszych niż kwalifikacje 

osoby pierwotnie przedstawionej w przedmiotowym wykazie. Zamawiający wyrazi zgodę 

na zmianę osoby, gdy Wykonawca wykaże, że nie ma wpływu na zmianę sytuacji 

kadrowej. 

7. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, żądanego 

przez Zamawiającego wykazu osób, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, traktowane 

będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu. 

8. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia, na 

podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 niniejszego 

paragrafu, lub niedostarczenia wykazu, o którym mowa w pkt. 3 niniejszego ustępu, 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 

umownej, w wysokości określonej w  § 13 ust. 2 pkt. 14 umowy.  

9. Zamawiający ma prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania usługi w celu 

zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujące czynności określone w ust. 1, są osobami 

wskazanymi w wykazie osób, który Wykonawca przedstawił. 
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10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 6 

REKLAMACJE 

1. Szczegółowe warunki rozpatrzenia reklamacji zostały określone w pkt. VII dokumentu 

Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcom, stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy. 

2. Minimalna ilość dni w tygodniu obsługi mieszkańców (praca PSZOK)  wynosi ………2 

dni robocze; - wszystkie koszty związane z pracą PSZOK są skalkulowane przez 

Wykonawcę i wliczone w cenę oferty. 

§ 7 

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca  winien posiadać  ubezpieczenie  od  odpowiedzialności  cywilnej  za  szkody  

osobowe i rzeczowe, wyrządzone osobom trzecim w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej, obejmujące zakresem przedmiot niniejszej umowy (odpowiedzialność 

deliktowa). 

2. Wykonawca ma obowiązek utrzymania przedmiotowego ubezpieczenia przez okres 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca winien okazać wymaganą polisę na 

każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 3 dni licząc od dnia wystosowania żądania, 

pod rygorem naliczenia kary umownej określonej w  § 13 ust. 2 pkt. 7 umowy. 

3. W przypadku, gdy celem dochowania obowiązku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca 

zawrze nową polisę ubezpieczeniową, w zakresie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia przedmiotowego dokumentu 

Zamawiającemu, pod rygorem naliczenia kary umownej określonej w  § 13 ust. 2 pkt. 8 

umowy.  

§ 8 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Dla zabezpieczenia należytego i zgodnego z umową wykonania usługi oraz pokrycia 

ewentualnych roszczeń Zamawiającego, Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy, w wysokości 5 % (pięć procent) wynagrodzenia umownego brutto 

za wykonanie całego przedmiotu umowy (§ 3 ust. 2 umowy), co stanowi kwotę: 

………………. zł (słownie: ……………………… zł). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostaje w formie3: 

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

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli 

dotyczy). 

4. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze, pisemne 

żądanie Zamawiającego, wzywające do zapłaty kwot z tytułu nienależytego wykonania 

umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata, bez 

 
2 Treść zostanie uzupełniona po wyborze oferty 

3 Forma zabezpieczenia musi być zgodna z zapisami SIWZ 
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jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela; - dokument ten winien 

spełniać jednocześnie inne wymagania wskazane w SWZ, dla dokumentu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

5. Koszty wniesienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca. 

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 

w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym 

było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka z dopuszczonych form jak niżej: 

1) w pieniądzu, 

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) w gwarancjach bankowych, 

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.). 

8. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału. 

9. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. 

10. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 100%, w 

terminie 30 dni od dnia wykonania całości zamówienia i uznania go przez 

Zamawiającego za należycie wykonane. 

11. Zamawiający,  z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, może zaspokoić swoje 

roszczenia wynikające z umowy i przepisów prawa, w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem umowy, a w szczególności z tytułu kar umownych lub 

usunięcia szkód i pokrycia strat powstałych z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

12. W przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia, zgodnie z zapisami umowy, 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być odpowiednio przedłużone, pod 

rygorem wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych. 

13. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, najpóźniej na 30 

dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w 

innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w 

pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

14. Wypłata, o której mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, następuje nie później niż w 

ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

§ 9 

PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Do praw i obowiązków Zamawiającego należy: 

1) występowanie w imieniu mieszkańców w sprawach uciążliwości, niedogodności, 

niesolidności i  niezgodności  wykonywania  przedmiotu  umowy  przez  Wykonawcę,  

zgodnie  z  warunkami umownymi  lub  w  przypadku  braku  tych  warunków  
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umownych  inicjowanie działań zmierzających do usunięcia lub ograniczenia tych 

uciążliwości, niedogodności itp., 

2) regularnego odbioru sprawozdań, raportów, sporządzanych przez Wykonawcę, w 

zakresie, o którym mowa w załączniki nr 1 niniejszej umowy, 

3) zapewnienie środków finansowych niezbędnych do prawidłowego i terminowego 

wykonania umowy. 

4) Zamawiający będzie dokonywał terminowych zapłat za wykonane i odebrane usługi, 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli realizacji świadczonych przez Wykonawcę 

usług,  pod względem zgodności z zapisami umowy. 

3. Czynności kontrolne wykonywane będą przez upoważnionych pracowników 

Zamawiającego. 

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zostanie sporządzona i podpisana przez 

osobę dokonującą kontroli notatka służbowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy w 

ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia stwierdzenia uchybienia. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia, w formie pisemnej, odwołania od notatki 

służbowej. Odwołanie wraz z uzasadnieniem Wykonawca może wnieść w terminie 7 dni 

kalendarzowych licząc od dnia otrzymania notatki służbowej z przeprowadzonej kontroli. 

Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 10 dni kalendarzowych od jego otrzymania. 

§ 10 

OBOWIĄZKI  I OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy własnymi siłami/ lub przy pomocy 

podwykonawcy4,  i powierzy mu wykonanie następującego zakresu przedmiotu umowy 

………………………………………………………. . 

2. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do zawarcia niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy, którego szczegółowy 

zakres opisano w załączniku nr 1, profesjonalnie, z należytą starannością, rozumianą jako 

staranność profesjonalisty, właściwą dla działalności objętej zakresem przedmiotu 

niniejszej umowy, z wykorzystaniem specjalistycznych środków technicznych i 

wykwalifikowanej kadry.  

4. W trakcie realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 

prawa, w tym prawa miejscowego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania frakcji odpadów selektywnie zebranych 

do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów i działania, zgodnie z hierarchią 

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

odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm. ). 

6. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, udostępni niezwłocznie (nie później niż 

w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania) wszelkie dane związane z realizacją 

umowy.  

7. Wykonawca oświadcza, że czynności wykonywane w ramach niniejszej umowy będą 

prowadzone przez pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia i doświadczenie 

zawodowe. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, 

za szkody związane z realizacją umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, 

 
4 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty 
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uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody 

działań i bezpieczeństwo w trakcie realizacji umowy. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną wobec osób trzecich za 

szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem przez niego usługi będącej 

przedmiotem umowy. 

10. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca 

będzie pełnił funkcję koordynatora podwykonawców podczas wykonywania robót i 

usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania, zaniechania lub 

uchybienia każdego podwykonawcy, jak za własne działania, zaniechania lub uchybienia. 

11. Wymienione w niniejszym paragrafie obowiązki i uprawnienia mają jedynie charakter 

przykładowy, nie wyczerpują całego zakresu zobowiązania Wykonawcy wynikającego                         

z niniejszej umowy, Wykonawca nie może odmówić wykonania jakichkolwiek czynności 

niewymienionych wprost w umowie, a niezbędnych do osiągnięcia celu oznaczonego w 

umowie. 

12. Na podstawie art. 208 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 

r. poz. 1510, 1700) Wykonawca winien wyznaczyć koordynatora ds. bezpieczeństwa i 

higieny pracy, przy czym zakres jego praw i obowiązków stanowi załącznik nr 2 do 

umowy (jeżeli dotyczy).  

13. Wykonawca ma obowiązek aktualizacji oświadczeń, że w  stosunku do podwykonawców, 

dostawców i podmiotów, na których zdolności wykonawca polega, w przypadku gdy 

przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia nie zachodzi podstawa wykluczenia 

przewidziana w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 

2022/576 (jeżeli dotyczy). 

§ 11 

PERSONEL WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Z ramienia Zamawiającego do kontaktów wyznaczeni są:  

1) Tadeusz Klein – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej UG Luzino 

2) Aleksandra Radka – pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej UG Luzino  

2. Z ramienia Wykonawcy do kontaktów wyznaczeni są: 

1) ……………  

2) …………… 

§ 12 

PODWYKONAWSTWO  

1. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, poda 

nazwy, albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 

kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonywanie przedmiotu umowy. Wykonawca 

powiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a także przekaże informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację umowy. 

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą 

jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Umowy, o których mowa w 

niniejszym paragrafie, powinny być dokonane w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 
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3. Jeżeli Zamawiający, w terminie do 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę kopii 

umowy, poświadczonej „za zgodność z oryginałem”  z podwykonawcą lub jej projektu, 

wraz z zakresem usługi przewidzianej do wykonania przez niego, nie zgłosi na piśmie 

sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.  

4. Zamawiający ma prawo zgłosić zastrzeżenia do zawartej już umowy z konkretnym 

podwykonawcą lub z dalszym podwykonawcą, nie wyrażając zgody na jego wybór. 

Wykonawca w tym przypadku zobowiązany będzie do zawarcia umowy na daną usługę z 

innym podwykonawcą. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, 

jeżeli ten realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami umowy 

i przepisami obowiązującego prawa. 

6. Za działania i zaniechania podwykonawców, jego przedstawicieli lub pracowników, 

Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym, jak za własne działania i zaniechania. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z terenu objętego przedmiotem 

umowy każdego  z pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, którzy przez swoje 

zachowanie lub jakość wykonanej usługi, dali powód do uzasadnionych skarg. 

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami bez 

wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały 

wyłącznie Wykonawcę. 

8. Zapłata należności podwykonawcy nastąpi zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 18 umowy. 

§ 13 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca ponosi, wobec Zamawiającego, odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy. Ustaloną przez strony formą 

odszkodowania będą kary umowne. 

2. Kary umowne, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, będą naliczane w 

następujących wypadkach oraz wysokościach: 

1) za każdy dzień zwłoki lub przerwanie w wykonywaniu przedmiotu umowy  w 

wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia,  

2) za każdy dzień braku otwarcia PSZOK, w dniach i godzinach, wskazanych przez 

Wykonawcę , zgodnie z umową , w wysokości 500,00 zł brutto, 

3) za każdy przypadek nie przedłożenia Zamawiającemu harmonogramów, o których 

mowa w pkt. V załącznika nr 1 do umowy,  w wysokości 500,00 zł brutto,  

4) w przypadku naruszenia przepisów bhp, w wysokości 1000,00 zł brutto za każdy 

przypadek naruszenia, 

5) w przypadku, gdy, pomimo uprzednich dwukrotnych monitów ze strony 

Zamawiającego, Wykonawca nie wykonuje lub wykonuje nienależycie 

zobowiązania umowne -  w wysokości 1 % miesięcznego wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 3 ust. 2,  za każdy rozpoczęty dzień niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy, 

6) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania lub 

niewykonania zobowiązania i wystąpienia w związku z tym szkody po stronie 

Zamawiającego – w wysokości 100% miesięcznego wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 3 ust. 2 umowy, 

7) za brak ubezpieczenia opisanego w § 7 umowy w wysokości 0,5 % ogólnego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za każdy rozpoczęty 
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dzień braku ubezpieczenia, przy czym za brak ubezpieczenia uznaje się nie 

dostarczenie polisy na wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym w § 7 

ust. 2 umowy, 

8) w sytuacji nie przedłużenia przez Wykonawcę ważnej polisy OC, o której mowa w 

§ 7 ust. 1, w wysokości 0,5 % miesięcznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 3 ust. 2 umowy, za każdy dzień jej braku, licząc od dnia wygaśnięcia polisy w 

trakcie trwania umowy do dnia jej ustanowienia, z uwzględnieniem terminu 

ważnego do końca obowiązywania umowy, 

9) w sytuacji nie przedłużenia, przez Wykonawcę, czasu obowiązywania 

zabezpieczenia  należytego wykonania umowy w przypadku, o którym mowa w § 8 

ust. 12 umowy, w wysokości 20 % umownego wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 3 ust. 2 umowy,  

10) w przypadku innego rodzaju naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy                              

w wysokości 10% miesięcznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 

2, za każdy przypadek naruszenia, 

11) z tytułu odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego, z 

przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, albo przez Wykonawcę z 

przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający, w wysokości 20% 

umownego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy,  

12) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy z podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą, w stosunku do którego występuje zwłoka ze strony Wykonawcy, 

za każdy dzień zwłoki – odpowiednio za każdego podwykonawcę, 

13) w przypadku nie przedłożenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem, kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

brutto niniejszej umowy, odpowiednio za każdego podwykonawcę, 

14) za nie zrealizowanie obowiązku, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o 

którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, lub niedostarczenia wykazu, o którym mowa w 

§ 5 ust. 1 pkt. 3, w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek, za każdego 

pracownika.  

3. Kary, o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zobowiązany jest zapłać na 

wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy, przelewem, w terminie do 7 dni 

kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia żądania zapłaty kary umownej (w formie noty 

księgowej). 

4. Dochodzenie kar umownych z tytułu zwłoki, ustalone za każdy dzień zwłoki, staje się 

wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki, w tym dniu, 

2) za każdy następny dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności określonej w umowie tylko wtedy, jeżeli 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków Wykonawcy jest spowodowane 

wyłączną winą Zamawiającego lub działaniem siły wyższej.  

6. Wyłączna wina Zamawiającego nie występuje w sytuacji, gdy Zamawiający nie mógł się 

wywiązać z obowiązków wynikających z umowy, z uwzględnieniem niżej wymienionych 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: 

1) nierozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy w terminie, 

2) niezrealizowania przedmiotu umowy w terminie, 
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3) realizowania przedmiotu umowy niezgodnie z umową lub przepisami prawa, 

4) zaprzestania realizacji przedmiotu umowy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, 

przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych – do wysokości poniesionej 

szkody na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym. 

8. Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania usług, 

stanowiących przedmiot niniejszej umowy, jak również z żadnych innych zobowiązań 

umownych. 

9. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z kwoty stanowiącej wymagalne 

wynagrodzenie Wykonawcy, pozostającej w dyspozycji Zamawiającego lub z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bez składania osobnego oświadczenia o 

potrąceniu. Potracenie nastąpi niezwłocznie po bezskutecznym upływie terminu na 

zapłatę kary umownej przez Wykonawcę. 

10. Łączna wartość kar umownych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, 

nałożonych na Wykonawcę, nie może przekroczyć 40 % wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 3 ust 2 umowy. 

11. Zapisy niniejszego paragrafu obowiązują strony także po ustaniu lub rozwiązaniu umowy. 

§ 14 

ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE LUB ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w 

następujących przypadkach: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu 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 podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp – 

Zamawiający odstępuje od umowy w części, której dotyczy zmiana, 

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 

108 ustawy Pzp, 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 

Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 

Traktów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 

2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z 

naruszeniem prawa Unii Europejskiej, 

3) utraty przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania usług objętych umową, 

4) rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia majątku, 

5) udokumentowania rażącego naruszenia postanowień umowy,  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, Wykonawcy należy się wyłącznie 

wynagrodzenie z tytułu wykonanej części umowy. 

3. Zamawiający może ponadto wypowiedzieć umowę, jeżeli Wykonawca narusza w sposób 

istotny i/lub powtarzający się postanowienia umowy, z 14 dniowym okresem 
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wypowiedzenia, od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę 

rozwiązania umowy. 

4. Do istotnych  naruszeń umowy zaliczają się, w szczególności przypadki, gdy: 

1) Wykonawca nie rozpoczął usług w pełnym zakresie objętym umową, w terminie 

wyznaczonym w umowie, bez uzasadnionych przyczyn,  

2) Wykonawca zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej 

przez kolejnych 7 dni kalendarzowych, 

3) Wykonawca, pomimo uprzednich, pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń 

ze strony Zamawiającego, nie wykonuje usług zgodnie z postanowieniami umowy 

lub w istotny sposób narusza zobowiązania umowne, 

4) Wykonawca nie przedłuża ważności ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,  

5) Wykonawca popada w stan likwidacji lub zaprzestaje spłacania swoich długów, 

6) Wykonawca przy realizacji umowy narusza obowiązujące przepisy prawa, bhp lub 

jest zaangażowany w jakiekolwiek praktyki korupcyjne. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia Wykonawca ma obowiązek 

zakończyć usługi odbierania i zagospodarowania odpadów – do końca danego miesiąca 

kalendarzowego oraz złożyć wymagane sprawozdania, w terminie 3 dni od zakończenia 

świadczenia usługi.  

6. Wykonawca może wypowiedzieć umowę, z 14 dniowym okresem wypowiedzenia, jeżeli 

Zamawiający zalega z płatnościami przez okres dłuższy niż 60 dni, przy czym 

Wykonawca, po upływie tego terminu, najpierw wezwie pisemnie Zamawiającego do 

dokonania  płatności, wyznaczając konkretny termin do zapłaty.  

7. Odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej, pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia  i powinno zawierać uzasadnienie. 

8. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 5 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w 

wysokości określonej w § 13 ust. 2 pkt. 11. 

§ 15 

SIŁA WYŻSZA 

1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej.  

2. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie niemożliwe do przewidzenia, obiektywnie 

nieprzewidywalne w normalnym toku rzeczy, na które strony nie mają wpływu i są przez 

strony niemożliwe do pokonania, a w szczególności: epidemie, klęski żywiołowe, wojny, 

zamknięcie granic uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części. 

3. Na skutek siły wyższej terminy określone w niniejszej umowie zostaną przedłużone o 

czas jej trwania, pod warunkiem dostarczenia w terminie 3 dni od dnia zaistnienia siły 

wyższej, przez stronę dotkniętą wystąpienie siły wyższej, dokumentu potwierdzającego 

zaistnienie siły wyższej wystawionego przez właściwy organ administracji publicznej oraz 

wskazania wpływu zdarzenia na wykonanie umowy. 

4. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej 

zobowiązana jest poinformować drugą stronę na piśmie, w ciągu 3 dni od jej wystąpienia 

lub ustania. 
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5. Zaistnienie siły wyższej powinno być przez stronę udokumentowane. 

§ 16 

ZMIANA UMOWY 

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, za 

wyjątkiem zmiany, o której mowa w § 19 ust. 5 umowy. 

2. Zamawiający określa zakres przewidywanych zmian i charakter oraz warunki 

wprowadzenia zmian: 

1) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego: 

i. zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto określona w § 3 ust. 2 

umowy, 

ii. zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do 

niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od towarów i usług 

oraz podatku akcyzowego części zamówienia, 

iii. do określonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do 

niezrealizowanej części zamówienia zostanie zastosowana 

obowiązująca na dzień dokonania zmiany stawka podatku od 

towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

iv. zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy 

między dotychczasową, a nową stawką podatku od towarów i usług 

oraz podatku akcyzowego,  

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę: 

i. jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez 

Wykonawcę przedmiotu umowy, każda ze stron umowy w terminie 

30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, 

może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia  

z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność,  

ii. obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z 

uwagi na wyżej wymienioną okoliczność należy do strony, która 

wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, z zastrzeżeniem 

zapisów pkt 2), 

iii. wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach 

ponoszonych przez Wykonawcę w odniesieniu do niezrealizowanej 

części zamówienia jedynie w przypadku zmiany wynagrodzenia 

osób, które bezpośrednio wykonują zamówienie (o kwotę różnicy 

między kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w dniu złożenia 

oferty, a kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

minimalnej stawki godzinowej wynikającej ze zmienionych 

przepisów, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia 

albo wysokości minimalnej stawki godzinowej), 

iv. wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie jedynie w przypadku 

zmiany wynagrodzenia osób, których miesięczne wynagrodzenie po 



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone wg SWZ nr 11.2022 Strona 17 

 

zmianie ww. przepisów byłoby niższe niż obowiązujące minimalne 

wynagrodzenie,                                          

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne: 

i. jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez 

Wykonawcę przedmiotu umowy, każda ze stron umowy w terminie 

30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, 

może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia  

z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność, 

ii. obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z 

uwagi na wyżej wymienioną okoliczność należy do strony, która 

wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia z zastrzeżeniem 

zapisów pkt 2), 

iii. wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach 

ponoszonych przez Wykonawcę w odniesieniu do niezrealizowanej 

części zamówienia jedynie o różnicę między kosztami ponoszonymi 

przez Wykonawcę z tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym 

lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne dotychczas i po zmianie 

przepisów, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych: 

i. jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez 

wykonawcę przedmiotu umowy, każda ze stron umowy w terminie 

30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, 

może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia z uwagi 

na wyżej wymienioną okoliczność, 

ii. obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z 

uwagi na wyżej wymienioną okoliczność należy do strony, która 

wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, z zastrzeżeniem 

zapisów pkt 2), 

iii. wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach 

ponoszonych przez Wykonawcę w odniesieniu do niezrealizowanej 

części zamówienia jedynie o różnicę między kosztami ponoszonymi 

przez Wykonawcę z tytułu gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych dotychczas i po zmianie, 

e) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia: 

i. ustala się poziom zmiany ceny netto paliwa, którym napędzane są 

pojazdy wykonujące przedmiot umowy, uprawniający strony umowy 

do żądania zmiany wynagrodzenia, w przypadku wzrostu/spadku 

min. 20%, 

ii. sposób wyliczenia poziomu zmiany cen paliwa polega na 

porównaniu średniorocznej ceny paliwa za rok 2023 i 2022, 

iii. początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia określa się na 

dzień 01.01.2024 r., 
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iv. ewentualna zmiana wynagrodzenia może nastąpić jeden raz, w 

jednym roku kalendarzowym,  w okresie realizacji zamówienia nie 

wcześniej niż po upływie 1 roku od dnia obowiązywania umowy, 

v. zmiana wynagrodzenia nastąpi na podstawie danych Głównego 

Urzędu Statystycznego, 

vi. jeżeli zmiana cen paliw będzie miała istotny wpływ na koszty 

wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, każda ze stron 

umowy w terminie 30 dni po zakończeniu jednego roku 

wykonywania usługi może zwrócić się do drugiej strony o zmianę 

wynagrodzenia z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność, 

vii. obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z 

uwagi na wzrost/spadek cen paliwa należy do strony, która wystąpi z 

wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, 

viii. zmiana ceny paliwa może skutkować wzrostem jak i obniżeniem cen 

jednostkowych odbioru odpadów, o których mowa w formularzu 

cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, 

ix. w przypadku zmiany wynagrodzenia z tytułu zmiany ceny paliwa, 

Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w 

zakresie odpowiadającym zmianom ceny paliwa dotyczącym 

zobowiązania podwykonawcy, 

x. z tytułu braku ww. zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości 

wynagrodzenia zostanie naliczona kara umowna w wysokości 500 zł 

za każdy rozpoczęty miesiąc, 

2) w celu dokonania zmian umowy, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. b, c i d 

Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem 

o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie kalkulacje i dokumenty, w 

tym m.in. kopie umów z osobami, które bezpośrednio wykonują zamówienie, 

dokumenty/deklaracje ZUS: 

a) potwierdzające zasadność i bezpośredni wpływ zaistniałych zmian na 

koszty wykonania zamówienia, 

b) określające stopień, w jakim zmiana, o której mowa w pkt 1 lit b, c i d 

wpłynie na wysokość wynagrodzenia, 

3) zmiany w wykazie miejsc ustawienia i ilości poszczególnych pojemników 

przeznaczonych do zbiórki odpadów niebezpiecznych, w zakresie odpowiednio: 

a) odbioru odpadów z dodatkowych punktów; - przewidywana ilość 

dodatkowych punktów, objętych zbiórką odpadów niebezpiecznych w 

każdym roku trwania umowy nie przekroczy trzech punktów,  

b) zmiany ilości i/lub rodzaju  pojemników,  

4) zamiany, rezygnacji lub wprowadzenia nowych podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego, na zasadach 

określonych w umowie, 

5) zmiany formy zabezpieczenia na wniosek Wykonawcy, zgodnie z ustawą Pzp, pod 

warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości, 
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6) zmiany danych Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu, nazwy (bez zmiany 

samego Wykonawcy), 

7) zmiany instalacji do przetwarzania odpadów, pod warunkiem zgodności z 

obowiązującymi przepisami (bez zmiany wynagrodzenia), 

8) wystąpienia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, 

których nie można było usunąć w inny sposób, a zmiana taka będzie umożliwiać 

usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej 

interpretacji, 

9) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dniu wszczęcia 

przedmiotowego postępowania przetargowego, wywołujących potrzebę zmiany 

umowy, w stopniu i zakresie odpowiadającym tym zmianom, 

10) w przypadku wystąpienia „siły wyższej” – co oznacza wydarzenie 

nieprzewidywalne i poza kontrolą stron umowy, występujące po zawarciu umowy, 

a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej zatwierdzonym 

brzmieniu, 

11) gdy zmiany te są nieistotne w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy. 

3. W przypadku zmian w umowie, niedoprecyzowanych w niniejszym paragrafie, mają 

zastosowanie odpowiednie postanowienia art. 454 oraz art. 455 ustawy Pzp. 

§ 17 

PRAWA AUTORSKIE 

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy Wykonawca: 

1) przenosi na Zamawiającego, bezwarunkowo i bez dodatkowych opłat, autorskie 

prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy, a mający charakter twórczy, w szczególności takich, jak np.: raporty, 

plany, ekspertyzy, sprawozdania, harmonogramy i inne dokumenty powstałe przy 

realizacji umowy oraz broszury, zwane dalej łącznie „utworami”; 

2) zezwala Zamawiającemu na dokonywanie i korzystanie z opracowań utworów oraz 

ich próbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. 

udziela Zamawiającemu praw zależnych i przenosi (upoważnia) na Zamawiającego 

prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych na inne podmioty, na polach 

eksploatacji wskazanych w ust. 2 poniżej. 

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

następuje: 

1) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu umowy 

Zamawiającemu, oraz 

2) bez ograniczeń, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie 

następujących pól eksploatacji:  

a) wielokrotne wykorzystanie utworów na własny użytek, użytek swoich 

jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z 

realizacją zadań i inwestycji Zamawiającego, 

b) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na 

nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach 
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komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do 

zapisu cyfrowego (np. cd, dvd, blue-ray, pendrive, itd.), 

c) zwielokrotnienie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym 

techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, 

techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników 

dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową,  

d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie 

stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, 

telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 

e) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu, 

f) nadanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo 

fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

g) nadanie za pośrednictwem satelity, 

h) reemisja, 

i) wymiana nośników, na których utwór utrwalono,  

j) wykorzystanie w utworach multimedialnych, 

k) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i 

reklamy, 

l) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek, modyfikacji, skrótów, 

m) sporządzanie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i 

lektora, 

n) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym, 

o) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór 

utrwalano – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 

egzemplarzy, 

p) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu 

technicznego z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi. 

3) równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający 

nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone, 

4) Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1062, z 2022 r. poz. 655) i nie naruszy praw majątkowych osób 

trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń 

prawami tych osób, 

5) w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z 

roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i 

majątkowych do utworów, Wykonawca: 

a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie 

skutki powyższych zdarzeń, 

b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi 

do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z 
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udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym 

postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania, 

c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń 

majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich 

majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.  

§ 18 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L z 04.05.2016 r. Nr 119 str.1, z 2018 r. Nr 127 poz. 2, z 2021r. Nr 74 poz. 35), 

dalej „RODO”, informujemy, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Luzino, 

2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Luzino, adres e-mail: 

inspektor.abi@gmail.com , 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest 

obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień 

publicznych spoczywający na Zamawiającym; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 

ustawy Pzp; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy 

Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 

a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 

cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; - 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pan/Pani: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia 

Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do 

sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia 

przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 

celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 

mailto:inspektor.abi@gmail.com
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względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych 

do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 

RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku 

informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane 

przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które 

Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba 

że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 

RODO.  

3. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której 

dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie 

żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z 

RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem 

właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa. 

§ 19 

PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE I SPORY 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych.  

2. Nieważność jakiegokolwiek z postanowień umowy nie wpływa na skuteczność 

pozostałych postanowień. Strony zastąpią to postanowienie innym – takim, które 

zostałoby ustalone, gdyby strony wiedziały o nieważności postanowienia uzgodnionego. 

3. Spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy, rozstrzygane będą polubownie lub, 

gdy do porozumienia nie dojdzie w terminie 14 dni od dnia zaistnienia sporu, przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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4. W przypadku zmiany uregulowań prawnych rzutujących na realizację niniejszej umowy 

sporządzony zostanie odpowiedni aneks, po uprzednich negocjacjach, uwzględniający 

skutki wynikające z tej zmiany. 

5. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności, za 

wyjątkiem zmiany danych osób wskazanych w § 5 ust. 6, § 11. 

§ 20 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Każda ze stron zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą stronę o zmianie nazwy 

lub adresu. W przypadku braku takiego powiadomienia wszelką korespondencję wysłaną 

do strony określonej w niniejszej umowie, na adres wskazany w umowie, uważa się za 

skutecznie doręczoną, z datą pierwszego awiza. 

2. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy.  

3. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: 

1) załącznik nr 1 – szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcom 

2) załącznik nr 2 – obowiązki koordynatora ds. bhp 

3) załącznik nr 3 – zobowiązanie do zachowania tajemnicy 

4) załącznik nr 4 – kopia potwierdzenia wniesienia zabezpieczenia  
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Załącznik nr 3 do umowy  

 

ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA TAJEMNICY 

 

Ja, niżej podpisany ……………………………, zobowiązuję się, w imieniu Wykonawcy, do 

zachowania w tajemnicy i nieujawniania wszelkich danych, w tym danych osobowych, 

uzyskanych i przetwarzanych w celu realizacji  umowy nr 11.2022 z dnia ……….….., oraz 

nierozpowszechniania nabytej w związku z realizacją ww. umowy informacji o charakterze 

technicznym, technologicznym, organizacyjnym i handlowym, stanowiących tajemnicę, pod 

rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 266 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

Kodeks karny i odszkodowawczej wynikającej z przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny. 

 

 

..….……..……………… 

podpis przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

 

 

Ponadto oświadczam, że: 

1) zapoznam się z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ((Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r. Nr 119 

str.1, z 2018 r. Nr 127 poz. 2, z 2021r. Nr 74 poz. 35) oraz innych aktów prawnych 

wydanych na jego podstawie, 

2) mam świadomość, iż obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących 

wyżej wymienionych danych uzyskanych w związku z realizacją zadań wynikających 

z przedmiotu Umowy Głównej zawartej pomiędzy Wykonawcą, a Administratorem 

danych, ciąży na mnie nawet po zakończeniu okresu, na który ją zawarto, 

3) znane mi są konsekwencje przewidziane prawem za ujawnienie tajemnicy dotyczącej 

danych osobowych, w szczególności przepisy ustawy o ochronie danych osobowych 

oraz rozdziału XXXIII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. 

 

..….……..……………… 

podpis przedstawiciela Wykonawcy 
 


