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Projektowane postanowienia umowy

UMOWA RZP.272.2022 Cz. II Załqczn4k nr.. L1 Do SWZ

Nr RZR t:
zawarta w dniu w Łomiankach, pomiędzy:

Gminą Łomianki z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 115, NIP 118-17-68-394
reprezentowaną przez Burmistrza Łomianek — Panią Małgorzatę Żebrowską-Piotrak, zwaną
dalej „Zamawiającym”.
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

z

siedzibą w przy ulicy

wpisaną

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego po numerem KRS „ NIP „ reprezentowaną przez

zwaną w treści umowy „Wykonawcą”,
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)
(imię i nazwisko) prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą

z siedzibą w przy ulicy wpisanym do
ewidencji działalności gospodarczej pod numerem
NIP „ regon „ zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

Nazwa zadania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji z terenu gminy Łomianki w 2023 r.”

W wyniku wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r., poz.
1129 z póz. zm.) Prawo zamówień publicznych zwaną dalej „ustawa Pzp” została zawarta
umowa o następującej treści:

*1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi polegające na:
odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, tj. odpadów
ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Łomianki w zakresie:
1) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających

biodegradacji o kodzie 20 02 01 od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują
meszkańcy,

2) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji o kodzie 20 02 01 z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (GPSZOK),

3) odbiór, transport i zagospodarowanie poświątecznych choinek od właścicieli
zamieszkałych nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Łomianki,

4) dostarczenie i rozdysponowanie worków na odpady,
5) dostarczenie kontenerów do obsługi GPSZOK,
6) utrzymanie czystości i porządku wokół pojemników.



2. Szczegółowe warunki i zakres zadań do wykonania zawarte Są w Opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza,
że zapoznał się należycie z zakresem zadań ujętych w opisie przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca oświadcza, że jest przedsiębiorcą specjalizującym się w realizacji usług
o charakterze odpowiadającym przedmiotowi umowy i gwarantuje wysoką jakość
wykonania usług związanych z realizacją powierzonego zadania oraz że posiada
odpowiednie zaplecze logistyczne, wykwalifikowaną kadrę techniczną, doświadczenie
i odpowiedni potencjał wykonawczy w zakresie wykonawstwa przedmiotu umowy.

4. Na podstawie danych z lat ubiegłych zakłada się że w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31
grudnia 2023 r. łączna ilość odpadów nie powinna przekroczyć 3 950,00 Mg, w tym:
1) 3 300Mg - od właścicieli zamieszkałych nieruchomości zlokalizowanych na terenie

gminy Łomianki;
2) 650Mg - z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK).

*2
TERMIN REALIZACJI

Strony ustalają, że usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu
Gminy Łomianki wykonywana będzie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,
z zastrzeżeniem, że wykonawca po dniu podpisania niniejszej umowy zobowiązany będzie do
podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wdrożenia kompleksowego systemu odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Łomianki, wtym:

1) dostarczenia worków na odpady na terenie nieruchomości położonych w gminie
Łomianki nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi tj. dniem
1.01.2023 r.;

2) dostarczenia kontenerów i pojemników do obsługi GPSZOK oraz obsługa GPSZOK -

w dniu zawarcia umowy (nie wcześniej niż od 1.01.2023 r.) do 31 grudnia 2023 r.;
3) odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających

biodegradacji od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy,
odbiór, transport zagospodarowanie poświątecznych choinek od właścicieli
zamieszkałych nieruchomości oraz z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych odbędzie się - od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

*3
OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług objętych niniejszą umową zgodnie
z wymogami określonymi w dokumentacji przetargowej, w szczególności zgodnie
z Opisem przedmiotu zamówienia, z należytą starannością, aktualnym poziomem wiedzy
technicznej, a także obowiązującymi przepisami prawa.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał techniczny i osobowy gwarantujący
terminowe wykonanie umowy według standardu staranności obowiązującego przy
zawodowym prowadzeniu działalności gospodarczej.

3. Wykonawca oświadcza, że posiada w dniu podpisania niniejszej umowy i posiadać będzie
w trakcie obowiązywania umowy, niezbędne następujące uprawnienia:
1) dokumenty potwierdzające uzyskanie stosownych zezwoleń właściwego organu na

prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami;
2) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach

i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14
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grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. OZ. 6691 pÓŹn. zm.).
4. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania usług wchodzących w skład przedmiotu

zamówienia przy użyciu osób i sprzętu będącego w dyspozycji Wykonawcy w okresie
trwania umowy.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za teren, na którym prowadzone są usługi od daty
rozpoczęcia ich wykonywania do czasu ich zakończenia, w tym w szczególności jest
zobowiązany do:
1) przestrzegania przepisów BHP oraz nadzoru nad bezpieczeństwem pracy;
2) wymaganego przepisami przestrzegania porządku i czystości.

6. Wykonawca oświadcza, że wszyscy pracownicy wykonujący przedmiot umowy posiadają;
1) odpowiednie do zakresu umowy kwalifikacje zawodowe;
2) aktualne badania lekarskie;
3) są przeszkoleni w zakresie BHP;
4) są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków;
5) mają prawo wykonywania pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

7. 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 należących do Wykonawcy,
określonych w umowie lub innych czynności pozostających w związku z umową.

8. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie
niższą niż 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) przez cały okres realizacji umowy. Przed
podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię aktualnej umowy
ubezpieczenia lub polisy wraz z potwierdzeniem opłaty. W trakcie realizacji umowy na
każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kopię aktualnej
umowy ubezpieczenia lub polisy. Sankcją niewykonania tych obowiązków jest
uprawnienie Zamawiającego do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym
i naliczanie kar umownych.

9. Reklamacje dotyczące sposobu realizacji przedmiotu umowy zgłaszane przez
Zamawiającego Wykonawca będzie realizował w nieprzekraczalnym terminie godzin
od momentu zgłoszenia. Załatwianie reklamacji Wykonawca niezwłocznie potwierdza na
adres e-mail; odadypoczta.lomianki.pl.
1) pod pojęciem reklamacji strony rozumieją niewykonanie lub nienależyte wykonanie

któregokolwiek punktu przedmiotu umowy określonego w i i zgłoszenie tego faktu
przez Zamawiającego;

2) reklamacje dotyczące realizacji usługi będą zgłaszane drogą mailową każdego dnia
roboczego do godziny 12. Zgłoszenia wysyłane po godzinie 12 traktowane będą jak
zgłoszone w kolejnym dniu roboczym;

3) w przypadku opóźnienia w wykonaniu lub niepodjęcia wykonania reklamacji
Zamawiający może powierzyć jej wykonanie innemu podmiotowi lub wykonać ją
własnymi siłami, a kosztami tych usług obciążyć Wykonawcę bez konieczności
uzyskiwania zgody sądu na wykonanie zastępcze - koszty usług zostaną potrącone
z wystawionej faktury Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie
zgodnej z ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia

3



publicznego, w wyniku którego zawarta została niniejsza umowa.
2. Obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy określony w 5 J. jest

wynagrodzenie za lMg faktycznie odebranych i przekazanych do zagospodarowania
odpadów:
1) Cena brutto za lMg odpadów odebranych z przed posesji mieszkańców tj

zł (słownie złotych OO/100) w tym VAT 8% w kwocie zł
(słownie złotych OO/100), cena netto zł (słownie:

złotych OO/100);
2) Cena brutto za lMg odpadów odebranych z GPSZOK tj zł (słownie;

złotych 00/100) w tym VAT 8% w kwocie zł (słownie:

złotych

00/100), cena netto zł (słownie:
złotych 00/100);

3. Łączny koszt przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty zł brutto (słownie:
)„ zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej

umowy.
4. Wynagrodzenie płatne będzie po zakończeniu danego miesiąca świadczenia usługi na

podstawie prawidłowo wystawionej faktury wystawionej przez Wykonawcę. Podstawą
do wystawienia faktury będzie protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak też terminy na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru
wad i podpisany przez osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony
Zamawiającego i Wykonawcy.

5. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez
Zamawiającego.

6. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnej z umową lub
obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do
czasu wyjaśnienia przez Wykonawcę przyczyn oraz usunięcia tej niezgodności, a także -

w razie potrzeby - otrzymania faktury korygującej, bez obowiązku płacenia odsetek za
ten okres.

7. W przypadku zwłoki płatności jakiejkolwiek kwoty należnej, Wykonawca ma prawo
dochodzić odsetek w wysokości ustawowej.

8. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą
być potrącane z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy.

9. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek usług i obowiązków Wykonawcy,
niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części
przedmiotu umowy na etapie przygotowania oferty nie może stanowić podstawy
roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego zarówno w trakcie realizacji
niniejszej umowy, jak też po wykonaniu jej przedmiotu.

10. Fakturę należy wystawiać na adres Zamawiającego: Gmina Łomianki,
ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki, NIP 118-17-68-394.

11. Za datę płatności określa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu

zamówienia.
13. Wykonawcy nie przysługuje prawo do zgłaszania roszczeń wynikających

z niewykorzystania kwoty określonej w ust. 3, stanowiącej maksymalną wartość
nominalną zobowiązania Zamawiającego.

14. Wynagrodzenie objęte faktura, o której wyżej mowa zostanie zapłacone
z wykorzystaniem Mechanizmu Podzielnej Płatności, o którym mowa w art. lOBa ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późn.



zm.)

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

Odpowiedzialność za ewentualne szkody, w tym również wobec osób trzecich, wyrządzone
podczas świadczenia usług ponosi Wykonawca.

*6
KARY UMOWNE

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią w pierwszej
kolejności kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie z zasadami określonymi w opisie

przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2) (z wyłączeniem czynności, za które naliczane
będą kary zgodnie z 5 6 ust. 2 pkt. 2-8) w wysokości 300 zł (słownie: trzysta zł) za
każde zdarzenie,

2) za zwłokę w odebraniu odpadów (pojemników, worków itp.) sprzed każdej
nieruchomości w terminie zgodnym z harmonogramem lub umową - w wysokości
200 zł (słownie: dwieście zł) za każdy dzień zwłoki liczony od terminów określonych
w umowie lub harmonogramie na odbiór pojemników, worków itp. liczone dla
każdego przypadku oddzielnie;

3) za zwłokę w wykonaniu każdej reklamacji zgłoszonej przez Zamawiającego -

w wysokości 400 zł (słownie: czterysta zi) za każde rozpoczęte 24 h zwłoki
w wykonaniu zgłoszonej reklamacji od terminu określonego w 5 3 ust. 9 umowy;

4) za brak przekazania Zamawiającemu informacji - Wykonawca zobowiązany jest do
przetrzymywania danych pochodzących z zapisu GPS oraz wideo przez okres co
najmniej 14 dni od dnia wykonania usługi, udostępniania danych na żądanie
Zamawiającego oraz archiwizacji ww. danych w przypadku sporu do czasu jego
rozstrzygnięcia - w wysokości 200 zł (słownie: dwieście zł) za każde nieprzekazanie
informacji;

5) za brak przekazania Zamawiającemu którejkolwiek z informacji, o których mowa
w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2) Warunki świadczenia usługi pkt 3 -

w wysokości 100 zł (słownie: sto zł) za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu
Zamawiającemu informacji, liczony od dnia wynikającego z niniejszej umowy;

6) za nieosiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku oraz nieosiagnięcie poziomów ograniczenia masy odpadów
wysokości kary, której podlega Gmina Łomianki za niewywiązanie się z obowiązków
określonych w art. Yz ustawy dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach naliczonej Gminie Łomianki zgodnie z przepisami art. 9x ust. 3
ustawy,

7) za brak dokumentów potwierdzających zatrudnienie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób bezpośrednio wykonujących
czynności związane z wywozem odpadów z terenu Gminy Łomianki (w szczególności
kierowcy samochodów, pracownicy dokonujący załadunku odpadów i inne osoby
bezpośrednio związane z wywozem odpadów) — dokumentów określonych w 5 8 ust.
4 - w wysokości 200 zł (słownie: dwieście zł) za każde niedostarczenie dokumentów
na wezwanie Zamawiającego;
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8) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
30 % łącznego wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy określonego w S 4 ust. 3
niniejszej umowy,

9) za brak polisy OC - 10% wynagrodzenia określonego w 54 ust. 3 umowy.
3. Terminowość i prawidłowość wykonania usług będzie oceniana przez Zamawiającego

w oparciu o harmonogram odbioru odpadów, o którym mowa w opisie przedmiotu
zamówienia (załącznik nr 2) Szczegółowy opis poszczególnych zadań w przedmiocie
zamówienia pkt 1.4.

4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od
Wykonawcy kary naliczone do dnia odstąpienia są nadal należne.

5. Strony ustalają, że łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 20% wartości umowy
brutto.

6. Strony postanawiają, że kary umowne stają się wymagalne z chwilą zaistnienia podstawy
do ich naliczania bez konieczności odrębnego wezwania.

7. Wykonawca oświadcza, że zgadza się na potrącenie naliczonych kar umownych
z wystawionej faktury.

8. W przypadku naliczenia Zamawiającemu kary, o której mowa w S 6 ust. 2 pkt. 6 po
terminie obowiązywania niniejszej umowy, a która to kara będzie należna z tytułu
realizacji niniejszej umowy zostanie ona naliczona Wykonawcy. Zamawiający obciąży
Wykonawcę ww. karą przesyłając notę obciążeniową.

9. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych (art. 471 kc), jeżeli poniesiona
szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

10. Za nieterminową zapłatę faktury przez Zamawiającego Wykonawcy przysługują odsetki
ustawowe.

*7
OSOBY UPOWAŻNIONE

1. Osobą odpowiedzialną do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu umowy ze strony
Zamawiającego jest — tel „ e-mail

2. Osobą odpowiedzialną do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu umowy ze strony
Wykonawcy jest — tel e-mail

3. Zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2 można dokonywać na podstawie pisemnego
powiadomienia z 7 dniowym wyprzedzeniem. Powyższa zmiana nie wymaga zmiany
niniejszej umowy.

*8
ZATRUDNIENIE OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI UMOWY

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu art. 22 S 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(Dz.U. 2020 poz. 1312 z późn. zm.) osób bezpośrednio wykonujących czynności związane
z wywozem odpadów z terenu Gminy Łomianki (w szczególności kierowcy samochodów,
pracownicy dokonujący załadunku odpadów i inne osoby bezpośrednio związane
z wywozem odpadów);

2. Zamawiający nie określa liczby pracowników wykonujących czynności wskazane
w punkcie wyżej, pozostawiając to w gestii Wykonawcy, który biorąc pod uwagę rodzaj
i zakres przedmiotu zamówienia zobowiązany jest sam określić liczbę tych pracowników.
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3. 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. 1 powyżej 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.

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób oraz
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących
wskazane w pkt. 1 powyżej 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, funkcji pełnionych przez te osoby, rodzaju
umowy o pracę i wymiaru etatu 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
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz.UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO” (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

UWAGA! Wyuczenie ma charakter przykładowy. Umowa o prace może zawierać również
inne dane, które podlegaip anonimizacii. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana
przez składaipcego pod kątem przepisów RODO; zakres anonimizacji umowy musi być
zgodny z przepisami ww. ustawy.

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

*9
PODWYKONAWCY
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1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców.

2. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji

dotyczących Podwykonawców.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace

wykonywane przez Podwykonawców.

4. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania części

przedmiotu umowy następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie

Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp,

lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia, wobec tego

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić

tego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia

wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych wart. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5 10
ZMIANY DO UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej

umowy w zakresie:
1) zmiany zakresu przedmiotu umowy i sposobu jej wykonywania wraz ze skutkami

wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;

2) zmiany ilości odpadów określonej w 5 1 ust.4 wraz ze skutkami wprowadzenia takiej

zmiany (jeżeli zmiana ta nie będzie miała wpływu na jednostkowe koszty odbioru

i zagospodarowania danej frakcji odpadów, określonej w ofercie).

2. Warunkiem dokonania zmiany określonej w ust. 1 powyżej są następujące sytuacje:

1) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ

na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia Stron;

2) wystąpienie następstw siły wyższej, niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy,

a której nie można było przewidzieć i która nie pozwala na kontynuację usług

będących przedmiotem umowy, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego

przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności

zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem

szkody w znacznych rozmiarach;

3) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć

w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności.

3. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę, Strony umowy poinformują się

w formie pisemnej. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę

wniosku oceni, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian, o których mowa w ust.

I powyżej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do

przedłożenia dodatkowych dokumentów czy wyliczeń sporządzonych przez Wykonawcę.

W przypadku zaakceptowania wniosku Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy datę

podpisania aneksu do umowy.
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4. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnego aneksu
pod rygorem nieważności.

411
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usług w wyznaczonym w umowie terminie,
bez uzasadnionych przyczyn;

b) Wykonawca wstrzymał świadczenie usług na okres dłuższy niż 5 kolejnych dni
kalendarzowych;

c) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

d) jeżeli zostanie ogłoszona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy;
e) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
f) Wykonawca/podmiot, na którego zasoby powołał się Wykonawca w celu realizacji

przedmiotu umowy — utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy
wynikające z przepisów szczególnych — chyba, że Wykonawca w terminie 14 dni
od powzięcia wiadomości o utracie uprawnień zastąpi ten podmiot nowym
podmiotem posiadającym stosowne uprawnienia lub Wykonawca sam wykona
przedmiot umowy (o ile posiada te uprawnienia).
Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego w przypadku
zaistnienia powyższej okoliczności.

g) jeżeli Wykonawca nienależycie wykona swoje zobowiązania umowne, tzn. jeżeli
Wykonawca trzykrotnie naruszy postanowienia określone w opisie przedmiotu
zamówienia. Za nieprawidłowe wykonanie przedmiotu umowy w szczególności
będzie uznane trzykrotne nieodebranie odpadów sprzed danej posesji w terminie
zgodnym z harmonogramem;

h) jeżeli Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, tzn.,
jeżeli Wykonawca trzykrotnie nie wykona zgłoszonych i uznanych reklamacji
w terminie [ J godzin od momentu zgłoszenia (zgodnie z terminem
zaoferowanym w formularzu oferty);

i) jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny
z umową oraz opisem przedmiotu zamówienia i mimo wyznaczenia mu przez
Zamawiającego na piśmie terminu do zmiany sposobu wykonania przedmiotu
umowy dalej wykonuje go wadliwie,

j) nie przedłoży pomimo wezwania Zamawiającego polisy Oc.
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury
określonego w niniejszej umowie.

2. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, Wykonawca ma
prawo żądać wynagrodzenia należnego za prace wykonane do dnia odstąpienia od
umowy.

3. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści na
skutek odstąpienia od umowy w przypadku opisanym w ust. 1 pkt 1 lit.a-b, d-i.
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4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz o rozwiązaniu umowy, o których mowa

powyżej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Strony mogą odstąpić od umowy w terminie 30 dni od zajścia okoliczności

umożliwiających odstąpienie od umowy, a wskazanych w ust. 1.

* 12
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

i. Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania

umowy w wysokości % wynagrodzenia umownego brutto określonego w 4 ust.3, tj.:

zł słownie zł /100

w formie
2. Strony postanawiają, że:

1) Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane w wysokości 100% kwoty

zabezpieczenia)
2) Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu 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.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zostanie zwrócone w terminach i na

zasadach określonych powyżej.

4. W przypadku przekroczenia/zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca przedłuży

zabezpieczenie należytego wykonania umowy o czas przekroczenia/zmiany.

5. W przypadku, kiedy część zabezpieczenia zostanie wykorzystana na pokrycie kosztów

związanych z usuwaniem wad, to zwrotowi podlega pozostała po potrąceniu część

zabezpieczenia.
* 13

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. Sprawy sporne wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd

powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie

przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

* 14
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wykonawca oświadcza, że:

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit b, 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 flRODO

Dz. Urz. UE. L Nr 119 z 04.05.2016 r.), Pełnomocnik Wykonawcy, osoby fizyczne

wskazane w umowie, osoby fizyczne zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie

umowy o pracę przy realizacji niniejszej umowy, osoby fizyczne działające w imieniu

podmiotów trzecich udostępniających zasoby w ramach realizacji niniejszej umowy na

podstawie art. 22a pzp, osoby fizyczne działające w imieniu podwykonawców
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realizujących część przedmiotu umowy lub inne osoby fizyczne — wykonujące lub które
będą wykonywać czynności związane z realizacją przedmiotowej umowy wyrażają zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji przedmiotowej umowy,
w zakresie danych niezbędnych do jej realizacji;

2) osoby wymienione w punkcie wyżej podają dane osobowe dobrowolnie i że są one
zgodne z prawdą;

3) wykonał obowiązki informacyjne wynikające z 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 „RODO” Dz. Urz. UE. L Nr 119 z 04.05.2016 r.) wobec osób wskazanych
w pkt. 1 powyżej, w tym też o klauzulach dotyczących tego przedmiotu zawartych
w niniejszej umowie.

15
Zamawiający w odniesieniu do osób, o których mowa w 5 14 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 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, informuje, że:
1) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Łomianek, ul. Warszawska 115,

05-092 Łomianki, e-mail: sekretariat@pacztalomianki.pl
2) kontakt z inspektorem ochrony danych Urzędu Miejskiego w Łomiankach jest możliwy

drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@poczta.lomianki.pl lub pisemnie na adres
Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki z dopiskiem
„Inspektor Ochrony Danych”;

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. € b RODO w celu
związanym z realizacją przedmiotowej umowy;

4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja lub wykonane zostaną inne czynności związane z realizacją umowy;

5) dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa zgodnie
z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych (OzU. 2011 r. nr 27 poz. 140).

6) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7) osoby wskazane w 5 14 posiadają:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych z zastrzeżeniem,

że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą postanowień
umowy;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa wart. 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 względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
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d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,

Warszawa gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza

przepisy RODO;
8) nie przysługuje osobom wskazanym w 14:

a) w związku z art. i7 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 danych osobowych jest art. 6 ust. J. lit. c RODO.

* 16
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa

dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Załączniki:
Integralną część umowy stanowią załączniki:

1) Załącznik nr 1 do umowy - Oferta wraz z załącznikami;

2) Załącznik nr 2 do umowy — Opis Przedmiotu Zamówienia;

3) Załącznik nr 3 do umowy—umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

4) Załącznik nr 4 do umowy - wykaz zabudowy wielorodzinnej

I ZASTĘPCA BURMiSTRZA ŁOMIANEK

Ptatne: Dz. 900, Rodz.9CO03 4300
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zatącznik nr 3

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
I ZASAD WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZETWARZANIA POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w dniu w Łomiankach pomiędzy:

Gminą Łomianki z siedzibą w Łomiankach, W. Warszawska 115, NIP 1121768394 reprezentowaną
przez Małgorzatę Żebrowską - Piotrak - Burmistrza Łomianek, zwaną dalej Zamawiającym lub
Administratorem,

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

z siedzibą w przy ulicy
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS NIP
„ reprezentowaną przez zwaną w treści umowy „Wykonawcą”,

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)
(imię i nazwisko) działającym pod firmą z siedzibą
w przy ulicy wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej

pod numerem „ NIP regon zwanym
dalej Podmiotem przetwarzającym,

zwanymi łącznie Stronami.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Strony niniejszym oświadczają, że:

1) w dniu 2022 r. zawarły Umowę nr RZP.272 2022 na usługi polegające na
odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji z terenu
gminy Łomianki w 2023 r. część II.

2) Zamawiający pełni funkcję Administratora danych osobowych oraz ponosi
odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa w zakresie przetwarzania i ochrony
danych osobowych według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
201Ę79 z 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, zwane
w dalszej części niniejszej umowy Rozporządzeniem lub RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja
2018 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r, poz. 1781).

3) przetwarzanie przez Podmiot przetwarzający danych osobowych, o których mowa w 2
ust. 1, jest niezbędne do realizacji Umowy nr RZP.272 2022 z dnia
2022 r.

4) Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu w trybie art. 28 Rozporządzenia,
dane osobowe do przetwarzana na zasadach i w celu określonym niniejszą Umową
i poleca Podmiotowi przetwarzającemu ich przetwarzanie.

2. Podmiot przetwarzający niniejszym zapewnia, iż dysponuje środkami umożliwiającymi



prawidłowe przetwarzanie danych osobowych powierzonych przez Administratora, w zakresie

i celu określonym niniejszą Umową.

3. Strony zobowiązują się wykonywać zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy z najwyższą

starannością zawodową w celu zabezpieczenia prawnego, organizacyjnego i technicznego

interesów Stron w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych.

* 2.
Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

1. Podmiot Przetwarzający przetwarzać będzie dane osobowe dotyczące osób, na których rzecz
świadczone będą usługi zgodnie z Umową nr RZP.272 2022 w przedmiocie umowy
polegającym na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 1) wyłącznie w następującym zakresie:

a. Imiona i nazwisko;

b, Dane kontaktowe: adres i numer telefonu;
c. Lokalizacja (adres) nieruchomości na której znajdują się odpady komunalne

ulegające biodegradacji.

2. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane zarówno w wersji
papierowej, jak i elektronicznej przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji
Umowy nr RP.272 2022 z dnia 2022 r., na usługi polegające na odbiorze

i zagospodarowaniu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji z terenu gminy Łomianki
w 2023 r

3. Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu dokonywanie w imieniu Administratora
przetwarzania danych w zakresie następujących czynności: zbieranie, utrwalanie,
organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie.

4. W przypadku dostrzeźenia przez Administratora zaistnienia lub konieczności wprowadzenia
jakiejkolwiek zmiany w zakresie lub celu przetwarzania danych, określonych w ust. 1 powyżej,
Administrator zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Podmiotu przetwarzającego
o zakresie ww. zmian, w formie elektronicznej na adres e-mail:

5. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 4, wymaga zawarcia przez Strony aneksu
do niniejszej Umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

6. Strony postanawiają, że na podstawie niniejszej Umowy Podmiot przetwarzający będzie
przetwarzał dane osobowe wyłącznie na terytorium Polski.

3.
Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Podmiot przetwarzający oświadcza, że:

1) dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi mającymi na celu należyte,
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczyć je przed
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,

Ż



przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub
zniszczeniem;

2) zastosowany do przetwarzania powierzonych danych osobowych sposób spełnia wymogi
aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych;

3) osobom zatrudnionym przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych nadane zostały
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz że osoby te zostały zapoznane
z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiedziMnością za ich
n iep rzestrzega nie;

4) osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania
w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia w trakcie
trwania zatrudnienia w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

2. Ponadto Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Administratora 0:

1) każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu
organowi państwa, chyba że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa;

2) każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych;

3) każdym żądaniu otrzymanym bezpośrednio od osoby, której dane przetwarza, w zakresie
przetwarzania dotyczących go danych osobowych, powstrzymując się jednocześnie
od odpowiedzi na żądanie, chyba że zostanie do tego upoważniony przez Administratora;

4) każdej kontroli przez inne organy, co wiązałoby się z dostępem do danych osobowych.

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się ponadto do przestrzegania wszelkich przepisów
wymogów dotyczących przetwarzania danych osobowych określonych w powszechnie

obowiązujących przepisach prawa, w tym w Rozporządzeniu.

4. Podmiot przetwarzający biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości
pomaga Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się
z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej
praw.

5. Podmiot przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje,
pomaga Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32—36
Rozporządzenia.

6. Administrator ma prawo przez cały okres obowiązywania umowy przeprowadzać audyt, w tym
inspekcje) weryfikujące poprawność zabezpieczenia i przetwarzania danych osobowych
powierzonych Podmiotowi przetwarzającemu. Audyt może zostać przeprowadzony m.in. w
formie bezpośredniej inspekcji polegającej na dopuszczeniu osób wskazanych przez
Administratora do wszystkich obszarów przetwarzania danych osobowych objętych niniejszą
umową we wszystkich lokalizacjach Podmiotu przetwarzającego, w sposób nie utrudniający
jego bieżącej działalności. Na pisemne wezwanie Administratora, Podmiot przetwarzający
zobowiązany jest do przedstawienia odpowiednich dokumentów do audytu w terminie 3 dni
roboczych od daty otrzymania wezwania.

*4.
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania



1. Wyłącznie w celu określonym w niniejszej Umowie, Podmiot przetwarzający może w zakresie

przetwarzania danych osobowych korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego,

każdorazowo po wcześniejszym uzyskaniu zgody Administratora wyrażonej w formie pisemnej

pod rygorem nieważności.

2. W razie powierzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Podmiot przetwarzający zapewni,

by na podmiot trzeci nałożone zostały te same obowiązki ochrony danych osobowych, jak

w niniejszej Umowie. Podmiot przetwarzający zapewni, aby Administrator mógł wykonywać

swoje uprawnienia, jakie przysługują mu względem Podmiotu przetwarzającego (zwłaszcza

przeprowadzania audytów i inspekcji), zgodnie z prawem lub niniejsza Umową, także

bezpośrednio względem tego podmiotu.

3. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora

za wywiązywanie się przez inny podmiot przetwarzający ze spoczywających na nim

obowiązków ochrony danych osobowych.

Czas trwania umowy powierzenia

1. Umowa zawarta została na czas wykonywania Umowy RZP.272 2022 z dnia 2022

r, tj. obowiązuje od dnia zawarcia do dnia 31 grudnia 2023 r. Niniejsza Umowa wygasa
z chwilą jej wygaśnięcia.

2. Podmiot przetwarzający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie zrzeka się
możliwości wypowiedzenia niniejszej Umowy.

3. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych, niezależnie od sposobu lub przyczyny,
Podmiot przetwarzający zobowiązany jest, na swój koszt i ryzyko, do niezwłocznego zwrócenia
danych osobowych Administratorowi i następnie usunięcia wszelkich istniejących ich kopii,
chyba że obowiązujące przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych.

* 6.
Odpowiedzialność Stron

1. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody majątkowe lub
niemajątkowe poniesione przez osoby trzecie wskutek przetwarzania danych osobowych
w sposób naruszający obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych lub Umowę.

2. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów
o ochronie danych osobowych w ramach realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie
Podmiotu przetwarzającego w następstwie, którego jakakolwiek osoba trzecia, w tym osoba,
której dane osobowe dotyczą, wystąpiłaby przeciwko Administratorowi z jakimikolwiek
roszczeniami cywilnoprawnymi, opartymi na naruszeniu praw tej osoby, Podmiot
przetwarzający zobowiązany jest do:

1) zwolnienia Administratora z obowiązku zapłaty jakichkolwiek odszkodowań
lub zadośćuczynień z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej;

2) pokrycia kosztów poniesionych przez Administratora w związku z podniesieniem przez
osobę trzecią powyższych roszczeń, a w szczególności kosztów obsługi prawnej;



3) zwolnienia z wszelkich innych roszczeń niż określone powyżej oraz pokrycia wszelkich
kosztów poniesionych przez Administratora w związku z podniesieniem tych roszczeń
przeciwko niemu.

3. W przypadku, gdyby Podmiot przetwarzający nie zwolnił Administratora z obowiązku zapłaty
jakichkolwiek odszkodowań lub zadośćuczynień, o których mowa w ust. 2 powyżej
i Administrator uiścił je na rzecz osoby trzeciej, Podmiot przetwarzający jest zobowiązany
do zwrócenia Administratorowi uiszczonych przez niego kwot.

4. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do pokrycia kosztów oraz zwrotu uiszczonych przez
Administratora odszkodowań lub zadośćuczynień, o których mowa w ust. 1 — 2 powyżej,
w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia wezwania Podmiotu przetwarzającego przez
Administratora do zapłaty tych kwot.

* 7.
Osoby do kontaktu w części obejmującej przetwarzanie danych osobowych

W sprawach dotyczących realizacji niniejszej umowy w części obejmującej przetwarzanie
powierzonych danych osobowych koordynować będą wyznaczeni przez Strony:

1) ze strony Administratora: Inspektor Ochrony Danych — Aneta Porębska, e-mail:
iod@poczta.lomianki.pl

2) ze strony Podmiotu przetwarzającego e-mail

*8.
Postanowienia końcowe

1. W związku z tym, że niniejsza umowa stanowi Załącznik do Umowy nr RZP.272 2022 z dnia
2022 r., z tytułu niniejszej umowy zastosowanie znajdują wszystkie wyłączenia

i ograniczenia odpowiedzialności Podmiotu przetwarzającego przewidziane w Umowie
nr RZP.272 2022.

2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie powierzenia zastosowanie będą miały przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych, przepisy wykonawcze
do ustawy, w tym RODO.

4. W celu rozstrzygnięcia wszelkich ewentualnych sporów dotyczących wykonywania niniejszej
umowy Strony podejmą wzajemne negocjacje.

5. Umowa została zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Podmiotu
przetwarzającego, a dwa dla Administratora.

Administrator Podmiot przetwarzający
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Załącznik nr 4 do Umowy nr RZP 272.022 z dnia .2022 r.

Wykaz zabudowy wielorodzinnej

Lp. Miejscowość Ulica Numer
1 Dziekanów Leśny Marii Konopnickiej 48A
2 Dziekanów Leśny Marii Konopnickiej 65 bi. 7
3 Dziekanów Leśny Marii Konopnickiej 65 bi. SA
4 Dziekanów Leśny Marii Konopnickiej 65 bi. SB
5 Dziekanów Leśny Marii Konopnickiej
6 Dziekanów Leśny Miła
7 Dziekanów Leśny por. Francisa Akinsa 6
8 Kiełpin Rolnicza 224
9 Kiełpin Rolnicza 244
10 Łomianki Fabryczna 2
I I Łomianki Fabryczna 2A

r 12 Łomianki Fabryczna 12
13 Łomianki Baczyńskiego 2A
14 Łomianki Baczyńskiego 2B
15 Łomianki Baczyńskiego 2
I 6 Łomianki Baczyńskiego 4
17 Łomianki Baczyńskiego 4C
18 Łomianki Baczyńskiego 6A

. . . 10, 12, 14. 16. 18,
19

Łomianki Baczynskiego
20, 22,24,26.28

20 Łomianki Baczyńskiego 13
21 Łomianki Pionierów 36
22 Łomianki Równoległa 1/3/5
23 Łomianki Staszica 6. 8, 10. 12, 14
24 Lomianki Buraków Kościuszki 10
25 Łomianki Buraków Poniatowskiego
26 Łomianki Dolne Wiślana 57
27 Łomianki Do]ne Wiślana 59
28 Łomianki Dolne Chopina 108 A
29 Łomianki Dolne Chopina 108 B
30 Łomianki Dolne Chopina 108 C
31 Łomianki Dolne Chopina 108 D
32 Łomianki Dolne Chopina 107/1 09
33 Łomianki Dolne Chopina 108

Łomianki Dolne L Chopina 113/115/l 17
35 Łomianki Dolne Chopina 119
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