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Umowa nr WKO………2021.AK 

 

W dniu ………………. w Słubicach pomiędzy Gminą Słubice ul. Akademicka 1, 69-

100 Słubice, NIP 5980005172 , REGON 210966792,  

reprezentowanym przez: 

Mariusza Olejniczaka - Burmistrza Słubic,  

przy kontrasygnacie Rafała Dydaka– Skarbnika Gminy Słubice 

zwany dalej Zamawiającym, 

a ………………………………………………………………………………………………., 

NIP……………………….., reprezentowanym przez 

…………………………………………………,  

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie 

art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. 

(t.j.Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze am.) – zwanej dalej ustawą Pzp przeprowadzonego 

w trybie podstawowym bez negocjacji. 

 

§ 1. [przedmiot umowy] 

 

1. Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Słubice, pochodzących od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych jak i nieruchomości niezamieszkałych, na 

których powstają odpady komunalne objętych gminnym systemem odbioru odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odebranych odpadów w sposób zapewniający 

osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych przekazywanych do 

składowania, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.). 

2. Dostarczenie pojemników/worków dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych jak 

i nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne objętych 

gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych. 

3. Pozostawienie pojemników w nieruchomościach po zakończeniu świadczenia 

usługi odbioru odpadów, na okres 30 dni. 

4. Odbierania selektywnie zbieranych odpadów surowcowych ze wskazanych 

placówek oświatowych, w których zbieranie jest realizowane w ramach edukacji 

ekologicznej. 

5. Integralną częścią niniejszej umowy stanowią: 

1) lokalizacja pojemników – załącznik nr 1 do umowy, 

2) oferta Wykonawcy z dnia …………… – załącznik nr 2 do umowy, 

3) harmonogram odbioru odpadów, który po uzgodnieniu i podpisaniu przez 

Strony stanie się Załącznikiem nr 3 do niniejszej Umowy, 

4) polecenie przekazu – załącznik nr 4 do umowy, 

5) cennik opłat za zagospodarowanie odpadów na składowisku – załącznik  nr 5, 

6) klauzura RODO – załącznik nr 6.  
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6. W przypadku rozbieżności (sprzeczności) zapisów poszczególnych dokumentów 

z §1 ust. 5 lub z umową wymagania określone choćby w jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub oczywistych pomyłek 

w dokumentach lub umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast poinformować 

Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian 

i poprawek. Wykonawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało żadne 

wynagrodzenie , chyba, że umowa stanowi inaczej. 

§ 2. [szczegółowy zakres zamówienia] 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) kompleksowego świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych,  

2) kompleksowego świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości 

niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne objętych gminnym 

systemem odbioru odpadów komunalnych, 

3) kompleksowego świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów 

wielkogabarytowych wystawionych przy posesjach, za wyjątkiem odpadów –

budowlanych i rozbiórkowych, produktów leczniczych farmaceutycznych 

i weterynaryjnych, chemikaliów w tym farb, rozpuszczalników oraz opakowań 

po nich a także zużytych baterii i akumulatorów, 

4) dostarczenia pojemników dla nieruchomości zamieszkałych  w zabudowie 

wielorodzinnej,  

5) dostarczenia worków dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie 

jednorodzinnej dla odpadów gromadzonych w sposób selektywny, 

6) dostarczenie pojemników dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie 

jednorodzinnej dla odpadów zmieszanych, 

7) dostarczenia worków lub/i pojemników dla nieruchomości niezamieszkałych 

na których powstają odpady komunalne objętych gminnym systemem odbioru 

odpadów komunalnych, 

8) odbierania selektywnie zbieranych odpadów surowcowych ze wskazanych 

placówek oświatowych, w których zbieranie jest realizowane w ramach 

edukacji ekologicznej,   

9) utrzymania właściwego stanu higienicznego pojemników,  

10)utrzymywania porządku wokół miejsc gromadzenia odpadów komunalnych”, 

poprzez usunięcie odpadów, o których mowa w ust. 2 poniżej w zabudowie 

wielolokalowej z tym, że odpady wymienione w ust. 2 pkt. 6 uprzątnięte będą 

przez Wykonawcę w terminach określonych w harmonogramie odbiorów 

odpadów,  

11)wymiany lub naprawy uszkodzonych pojemników, gdy uszkodzenia te 

wynikają z eksploatacji, po otrzymaniu pisemnej informacji od Zamawiającego, 
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12)uwzględnienia wymogów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 

1062 ze zm.), tj. na pojemnikach należy umieścić naklejki, które poprzez 

oznaczenia w alfabecie Braille’a, proste piktogramy oraz kontrastowe kolory 

w łatwy i jednoznaczny sposób wskażą,  do jakiego pojemnika wrzucić szkło, 

papier, plastik itd.  

  

2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje następujące 

frakcje odpadów komunalnych: 

1) papier,  

2) szkło,  

3) tworzywa sztuczne (w tym metale i opakowania wielomateriałowe),  

4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów, 

5) zmieszane (niesegregowane), 

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe. 

§ 3. [termin realizacji zamówienia] 

 

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. na okres 24 miesięcy licząc od terminu 

rozpoczęcia świadczenia usługi, która nastąpi od dnia ……………. r. lub do 

wykorzystania całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 8 ust.2 

umowy, w zależności od tego co nastąpi pierwsze.  

 

§ 4. [obowiązki Wykonawcy] 

1. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania każdej ilości odpadów komunalnych 

wytworzonych na terenie Gminy Słubice, będących przedmiotem zamówienia oraz 

przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przedmiotem umowy 

oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Wykonawca zobowiązany jest osiągnąć odpowiednie poziomy recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do 

składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi do tej 

ustawy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych z wyznaczonych 

miejsc, jeżeli właściciel nieruchomości zapewnił bezkolizyjny dostęp do pojemników 

lub worków. W przypadku braku możliwości odebrania odpadów komunalnych w dniu 

wyznaczonym w harmonogramie, o którym mowa w § 4 ust. 24, z przyczyn leżących 

po stronie właściciela nieruchomości, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 

o tym fakcie Zamawiającego, w terminie 48 h od zaistnienia sytuacji oraz przedstawić 

dokumentację fotograficzną lub inną na stwierdzoną okoliczność. 
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Wykonawca zobowiązany jest dochować staranności wynikającej z zawodowego 

charakteru działalności podczas odbierania odpadów, w tym w szczególności do 

uprzątnięcia miejsc gromadzenia odpadów zaśmieconych podczas załadunku 

odpadów do pojazdu.  

 

[pojemniki i worki] 

 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości, na okres realizacji 

przedmiotu zamówienia, na własny koszt, w ramach zaoferowanej ceny, 

w pojemniki/worki do zbierania odpadów komunalnych, zgłoszone przez 

Zamawiającego.  

6. W uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z Wykonawcą dopuszcza się 

stosowanie innych pojemników, mających na celu ułatwienie odbioru odpadów 

z nieruchomości.  

7. Pojemniki/worki do selektywnej zbiórki odpadów powinny być odpowiednio 

oznakowane:  

a) odpady papieru i tektury, w tym opakowań z papieru i tektury 

w pojemnikach/workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem PAPIER,  

b) odpady tworzyw sztucznych, w tym opakowań z tworzyw sztucznych, 

opakowań wielomateriałowych, metali, w tym opakowań z metali 

w pojemnikach/workach koloru żółtego oznaczonych napisem METALE 

I TWORZYWA SZTUCZNE,  

c) odpady szkła bezbarwnego i kolorowego, w tym opakowań ze szkła 

w pojemnikach/workach koloru zielonego oznaczonych napisem SZKŁO,  

d) odpady BIO w pojemnikach/workach koloru brązowego oznaczonych napisem 

BIO. 

8. Worki do selektywnej zbiórki odpadów powinny być wykonane z folii polietylenowej 

LDPE lub HDPE, przejrzyste o grubości nie mniejszej niż 0,05 mm i pojemności 

60l/120l  umożliwiającej ocenę zawartości.  

9. Na pojemnikach/workach do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy 

umieścić informację (w formie graficznej, opisowej), jakie rodzaje odpadów należy 

oraz jakich nie wolno umieszczać w danym pojemniku/worku, dane kontaktowe 

jednostki wywozowej oraz napis „Gmina Słubice”. Dodatkowo na klapach 

pojemników na odpady BIO ustawionych w zabudowie wielorodzinnej należy 

umieścić widoczną informację dotyczącą zakazu wyrzucania odpadów 

w reklamówkach.   

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia lub kradzież 

pojemników.  

11. Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do dostawienia 

nowych pojemników na odpady komunalne lub do przestawienia już rozstawionych 

w zabudowie wielorodzinnej w ramach realizowanej usługi, co nie wpłynie na zmianę 

ustalonego wynagrodzenia, wynikającego z niniejszej umowy. 
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12. Wykonawca wyposaży nieruchomości w niezbędne pojemniki/worki służące 

selektywnej zbiórce odpadów, o którym mowa w ust. 5, w terminie do 7 dni od dnia 

podpisania umowy. 

13. Zamawiający doręczy Wykonawcy wykaz nieruchomości, do których należy 

dostarczyć pojemniki i worki wraz ze wskazaniem rodzajów pojemników i worków 

z chwilą podpisania umowy.  

14. Wykonawca ma prawo do własnej weryfikacji przedstawionego przez 

Zamawiającego wykazu, o którym mowa w ust. 13, w zakresie prawidłowej ilości 

i wielkości pojemników oraz ich rozmieszczenia, poprzez zbieranie informacji  

od właścicieli nieruchomości. W przypadku stwierdzenia rozbieżności w powyższym 

zakresie Wykonawca informuje o tym Zamawiającego. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wykazu 

ilości, rodzaju i wielkości dostarczonych pojemników do wszystkich nieruchomości  

na terenie Gminy Słubice w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa 

w ust. 12, a następnie do bieżącego, pisemnego informowania Zamawiającego 

o wszelkich zmianach w przedstawionym wykazie. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego uzupełniania worków 

przeznaczonych do selektywnej zbiórki, poprzez pozostawienie przy nieruchomości, 

nowych worków w ilości i rodzaju odpowiadającym ilości odebranych worków 

z odpadami w dniu odbioru odpadów komunalnych. 

17. Zamawiający dopuszcza możliwość innego terminu dostarczenia worków, 

w sytuacjach szczególnych, których nie można było wcześniej przewidzieć, jednak 

zmiana terminu wymaga poinformowania Zamawiającego, a kolejna dostawa musi 

się odbyć w takim terminie, aby mieszkańcy nie pozostawali bez worków dłużej  

niż 48 godzin. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej kontroli stanu technicznego 

dostarczonych pojemników, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia 

mechanicznego lub innego uszkodzenia pojemnika, Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć na swój koszt i ryzyko w zamian inny pojemnik odpowiadający wielkością 

i rodzajem uszkodzonemu pojemnikowi, najpóźniej w terminie 48 h od zaistnienia 

sytuacji.  

19. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia odpowiednich pod względem 

wielkości, rodzaju i koloru pojemników i worków do nowo wskazanych przez 

Zamawiającego nieruchomości w ciągu 48 h od zgłoszenia.  

20. Wykonawca, w porozumieniu z zarządcami w zabudowie wielorodzinnej oraz 

właścicielami nieruchomości niezamieszkałych ma obowiązek optymalizowania 

pojemności i ilości przekazanych pojemników lub częstotliwości ich odbioru oraz 

monitorowania pojemników w celu niedopuszczenia do ich przepełniania.  

21. O każdej zmianie wynikającej z uprawnienia wskazanego w ust. 20 

Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego. 

22. Kolory oraz opis pojemników/worków muszą być zgodne z Rozporządzeniem 

Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu 

selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. poz. 906). W celu 
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ujednolicenia oznaczeń pojemników Zamawiający dostarczy Wykonawcy do 

akceptacji wzór graficzny oznaczeń.  

 

[częstotliwość odbioru odpadów komunalnych] 

 

23. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych, o których 

mowa w § 2 ust. 2 z następującą częstotliwością: 

1) odpady komunalne pozostałe po selekcji odpadów (niesegregowane) gromadzone 

na: 

a) terenie zabudowy jednorodzinnej - nie rzadziej niż raz w tygodniu, 

b) terenie zabudowy wielorodzinnej -nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, 

2) odpady selektywne według frakcji: papier, szkło, tworzywa sztuczne (w tym metale 

i opakowania wielomateriałowe),  zgromadzone na: 

a) terenie zabudowy jednorodzinnej - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, 

b) terenie zabudowy wielorodzinnej -nie rzadziej niż raz w tygodniu, 

3) bioodpady zgromadzone na: 

a) terenie zabudowy jednorodzinnej - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

b) terenie zabudowy wielorodzinnej - nie rzadziej niż raz w tygodniu, 

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe wystawione przed nieruchomością lub 

w miejscu zbierania odpadów komunalnych będą odbierane w każdej ilości: 

a) z nieruchomości na terenie zabudowy wielorodzinnej - nie rzadziej niż raz 

w miesiącu, 

b) w zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej niż raz na kwartał. 

5) ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości niezamieszkałych: 

a) odpady komunalne pozostałe po selekcji odpadów (niesegregowane), 

gromadzone na: 

- terenie ogródków działkowych - od 01 marca do 31 października nie rzadziej niż raz 

w miesiącu, w pozostałych terminach nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, 

- pozostałych nieruchomościach - nie rzadziej niż raz w tygodniu, 

b) odpady selektywne według frakcji: papier, szkło, tworzywa sztuczne (w tym 

metale i opakowania wielomateriałowe) zgromadzone na: 

- terenie ogródków działkowych - od 01 marca do 31 października nie rzadziej niż raz 

w miesiącu, w pozostałych terminach nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, 

- pozostałych nieruchomościach - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu, 

6) bioodpady zgromadzone na: 

a) terenie ogródków działkowych - od 01 marca do 31 października nie rzadziej 

niż raz w tygodniu, w pozostałych terminach nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

b) pozostałych nieruchomościach - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe - nie rzadziej niż raz na kwartał. 

 

[harmonogram] 
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24. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu odbioru 

wszystkich odpadów ze wszystkich nieruchomości objętych systemem i dostarczenia 

go wraz z ofertą, o której mowa w § 1 ust. 5 pkt 3. 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu, o którym mowa w  

poniższym ustępie. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia harmonogramów właścicielom 

nieruchomości. 

 

 

 

[inne obowiązki Wykonawcy] 

 

25. Wykonawca zobowiązany jest również do bieżącej kontroli właścicieli 

nieruchomości pod względem spełniania obowiązku w zakresie selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego 

o przypadkach niedopełnienia przez właścicieli tego obowiązku. W przypadku 

zaistnienia takiej sytuacji Wykonawca sporządza protokół wraz z dokumentacją 

fotograficzną i przekazuje je Zamawiającemu w ciągu 48 h od momentu stwierdzenia 

naruszenia zasad. 

26. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w kontroli właścicieli 

nieruchomości prowadzonej przez Wykonawcę. Uzgodnienia w tym zakresie 

dokonywane będą każdorazowo przed planowaną kontrolą. 

27. W przypadku nieodebrania odpadów z nieruchomości zgodnie 

z harmonogramem, Wykonawca zobowiązany jest do ich odebrania w ciągu 24 h od 

otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego telefonicznie, faksem lub drogą 

elektroniczną. 

28. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać pojemniki w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym. Poprzez utrzymanie pojemników 

w odpowiednim stanie sanitarnym rozumie się ich mycie, na zewnątrz jak i wewnątrz 

oraz dezynfekcję na własny koszt z częstotliwością nie mniejszą niż dwa razy w roku 

(tj. z częstotliwością nie mniejszą niż dwa razy w ciągu każdych 12 miesięcy 

obowiązywania umowy) zgodnie z ustalonym w porozumieniu z Zamawiającym 

harmonogramem mycia pojemników lub na wniosek Zamawiającego. W przypadku 

pojemników na odpady BIO ustawionych w zabudowie wielorodzinnej, wymagana 

częstotliwość mycia pojemników wynosi, raz na trzy miesiące oraz doraźnie na 

wniosek właściciela nieruchomości, nie częściej niż dodatkowo 2  w ciągu 12 

miesięcy. Zaakceptowany harmonogram mycia pojemników należy przekazać 

Zamawiającemu, w formie elektronicznej w ciągu 15 dni od dnia podpisania umowy.  

29. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać w czystości miejsca gromadzenia 

odpadów komunalnych i ich najbliższego otoczenia, poprzez usunięcie odpadów o 

których mowa w § 2 ust. 2 w zabudowie wielolokalowej,  

30. Wykonawca zapewnia oznakowanie samochodów służących do transportu 

odpadów, w sposób trwały i czytelny poprzez umieszczenie w widocznym miejscu 

nazwy firmy oraz adresu i numeru telefonu Wykonawcy. 
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31. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia samochodów przed 

niekontrolowanym wydostaniem się odpadów podczas ich załadunku i transportu 

oraz zabezpieczenia odpadów przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych, 

a w przypadku rozsypania, wycieku cieczy z komory pojazdu lub kontenera 

Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia skutków zaistniałych 

zdarzeń na własny koszt i we własnym zakresie.  

32. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania oraz przekazania 

Zamawiającemu dodatkowych 500 szt. worków przeznaczonych na odpady zbierane 

selektywnie w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy, jako rezerwy dla 

mieszkańców Gminy Słubice w losowych przypadkach. 

33. Wykonawca zobowiązany jest do następujących czynności związanych 

z realizacją niniejszej umowy: 

1) przedkładania Zamawiającemu co miesięcznych raportów, najpóźniej 10 dni po 

upływie miesiąca, którego raport dotyczy zawierających informacje o ilości, 

wielkości i miejscu opróżnionych pojemników z odpadami zmieszanymi 

i segregowanymi, 

2) przedkładania Zamawiającemu raportów w zakresie ilości i rodzajów odpadów 

wielkogabarytowych zebranych przy posesjach,  

34. W przypadku, gdy zajdzie konieczność odbioru odpadów z nieruchomości 

nieujętej w wykazie, o którym mowa w ust. 13, Wykonawca winien niezwłocznie, 

telefonicznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego. Po weryfikacji informacji, 

Zamawiający podejmie decyzję w sprawie odbioru odpadów z tej nieruchomości 

i natychmiast przekaże ją Wykonawcy. Na wskazaną okoliczność Strony umowy 

sporządzą pisemny protokół. 

35. Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy zobowiązany jest do 

zapewnienia odpowiedniej ilości sprzętu oraz personelu w celu terminowego 

i jakościowego wykonywania zakresu zamówienia. 

36. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych ze 

wszystkich nieruchomości na terenie Gminy Słubice w dni robocze w godzinach od 

6.00 do 20.00.  

37. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a. przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie prowadzonej 

działalności, w szczególności w zakresie gospodarowania odpadami, 

utrzymania porządku i czystości na terenie gminy itp., 

b. prowadzenia prac zgodnie z zasadami bhp i p.poż, 

c. starannego i terminowego wykonywania prac objętych umową.  

38. Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji, związanej 

z działalnością objętą zamówieniem i sporządzania: 

a. wykazu wystąpienia sytuacji, w której właściciel nie dopełnił obowiązku 

wystawienia pojemnika lub worka w sposób zapewniający bezkolizyjną 

możliwość odbioru odpadów, 

b. wykazu nieruchomości, na których nie jest prowadzona selektywna zbiórka 

odpadów,  

c. zestawienia kart przekazania odpadów do odpowiedniej instalacji, 
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d. pisemnego potwierdzenia odbioru odpadów komunalnych właściciela 

nieruchomości w przypadku niewywiązania się z  obowiązku w zakresie 

zbierania i oddawania odpadów w sposób selektywny. 

 

§ 5.  [oświadczenia Wykonawcy] 

 

1. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie wymagania i posiada niezbędne 

uprawnienia określone przepisami powszechnie obowiązującymi, potencjał 

techniczny i osobowy, w celu wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania uprawnień i spełniania wymagań 

określonych w ust. 1 przez cały okres realizacji umowy.  

3. W przypadku, gdy umowy, wpisy do rejestrów lub zezwolenia, o których mowa w 

ust. 1 tracą moc obowiązywania w trakcie trwania niniejszej umowy, Wykonawca 

przed ich wygaśnięciem obowiązany jest do uzyskania nowych umów, wpisów 

lub zezwoleń i zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu w terminie 10 dni przed ich 

wygaśnięciem, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej 

umowy. 

4. Wykonawca będzie wykonywał umowę w sposób zgodny w szczególności: 

− z uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowywania 

odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właścicieli 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym, 

− z uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Słubice (obowiązującą w okresie 

realizacji umowy). 

 

§ 6. [obowiązki i uprawnienia zamawiającego] 

 

1. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy pierwszego wykazu   

nieruchomości, o którym mowa w § 4 ust. 13, z których odbierane będą odpady 

z chwilą podpisania umowy. W pozostałych przypadkach wykazy nieruchomości 

będą przekazywane w terminie 7 dni od daty zaistnienia w nich zmian. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do bieżącego informowania mieszkańców 

o zasadach i terminach odbioru poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu 

Zamawiający będzie zamieszczał na stronie internetowej gminy informacje 

przekazane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Wykonawcy 

o zmianach mających wpływ na realizację niniejszej umowy. 

4. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego 

jest Agata Kułaga nr telefonu (095) 737 20 31 (wew. 201). 

5. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego wypłacania wynagrodzenia 

Wykonawcy, po zatwierdzeniu realizacji usługi, zgodnie z niniejszą umową.  

 

§ 7. [podwykonawcy] 



Strona 10 z 34 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Słubice 

WKO……..2021.AK 

 

1. Udział Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia obejmuje całość 

przedmiotu niniejszego zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu. 

2. Strony ustalają, że zgodnie z treścią oferty Wykonawcy, Wykonawca zleci 

podwykonawcom wykonanie następującej części (zakresu) przedmiotu zamówienia: 

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

3. Wykonawca odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za 

działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również 

osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. 

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na jego wezwanie potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 

5. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej 

o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi stanowiące część 

zamówienia, zawartą między Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą)  

6. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 10 

ust. 4 Umowy. 

7. Zmiana umowy z Podwykonawcą, z którym Wykonawca zawarł umowę  

o podwykonawstwo, wymaga dopełnienia obowiązków opisanych w ust. 6 i ust. 8   

8. W przypadku zwarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest obowiązany 

wraz z kopią zawartej umowy przedłożyć Zamawiającemu polecenie przekazu, 

stanowiącego upoważnienie Zamawiającego przez Wykonawcę do zapłaty na rzecz 

Podwykonawcy przysługującego jemu wynagrodzenia, o którym mowa w art. 9211 

kodeksu cywilnego, zgodnie ze wzorem - załącznik nr 4 do niniejszej Umowy – 

Przekaz pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 

1 i 4 Umowy. 

9. Zamawiający nie ponosi solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania 

Wykonawcy wobec Podwykonawców. 

10. Zapisy powyższych ustępów stosuje się także w przypadku zawierania umów 

przez Podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. 

11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 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. 

12. Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny dla Podwykonawcy niż 

prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej 

między Zamawiającym a Wykonawcą. W przypadku stwierdzenia naruszenia 
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powyższego postanowienia Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 500 zł 

za każdy stwierdzony przypadek. 

 

 

§ 8. [wynagrodzenie] 

 

1. Za wykonanie usługi wynikającej z postanowień umowy Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie wypłacane w częściach, za okres miesiąca kalendarzowego; 

miesięczne wynagrodzenie będzie wyliczone jako iloczyn ryczałtowej ceny 

jednostkowej za 1 Mg danego rodzaju odpadu wskazanego w ofercie Wykonawcy 

oraz ilości wywiezionych w danym miesiącu kalendarzowym Mg danego rodzaju 

odpadu.  

2. Całkowite wynagrodzenie umowne ustala się w oparciu o dane z oferty z dnia 

……………... za wykonanie całości przedmiotu umowy: 

-  netto do  ……………… zł (netto) (słownie: ……………….   

-  podatek VAT 8 %, ......................... zł  

-  brutto do ……………….. zł  (słownie: …………….. złote 00/100).  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 stanowi sumę iloczynów szacunkowej 

ilości odpadów komunalnych wskazanych przez Zamawiającego oraz 

odpowiadających im wskazanych przez Wykonawcę ryczałtowych cen 

jednostkowych za 1 Mg odpadu należącego do danej grupy odpadów. Powyższa 

kwota stanowi górną granicę wynagrodzenia jakie objęte jest niniejszą umową, za 

wyjątkiem zmian umowy wyraźnie przewidzianych w jej treści lub przepisach prawa 

powszechnie obowiązującego. 

4. Strony zgodnie oświadczają, iż świadome są tego, że rzeczywiste ilości odpadów 

odebranych i zagospodarowanych na podstawie niniejszej umowy mogą się różnić 

od szacunkowej ilości odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 3 i ofercie 

Wykonawcy. Powyższe dane mają wyłącznie charakter pomocniczy do wyznaczenia 

górnej granicy całkowitego wynagrodzenia umownego Wykonawcy a ilości 

szacunkowe odpadów podane w celach kalkulacyjnych nie są dla stron wiążące.   

5. W związku z oświadczeniami zawartymi w ust. 4 strony ustalają, że Zamawiający 

zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie wyliczonej jako suma 

iloczynów ilości faktycznie odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych 

w ciągu miesiąca w trakcie realizacji umowy i odpowiadającym im ryczałtowym 

cenom jednostkowym określonym poniżej: 

1) odbiór i zagospodarowanie 1,0 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych:  

………. zł (netto), słownie: ……….. 00/100,  

………… zł (brutto), słownie: ……………00/100,   

2) odbiór i zagospodarowanie 1,0 Mg odpadów segregowanych papier i tektura: 

………….. zł (netto), słownie: ……….. 00/100,  

………….zł (brutto), słownie: ……………… 00/100,  

3) odbiór i zagospodarowanie 1,0 Mg odpadów segregowanych szkło:  

………………… zł (netto), ………………….  00/100,  



Strona 12 z 34 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Słubice 

WKO……..2021.AK 

……………………. zł (brutto), słownie: …………… 00/100,  

4) odbiór i zagospodarowanie 1,0 Mg odpadów segregowanych tworzywa 

sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe:  

………………………….zł (netto), słownie: ………………. 00/100,  

…………..zł (brutto), słownie: …………… 00/100,   

5) odbiór i zagospodarowanie 1,0 Mg odpadów biodegradowalnych: 

…………………. zł (netto), słownie: ………………… 00/100,  

………………. zł (brutto), słownie: ………………………… 00/100  

6) odbiór i zagospodarowanie 1,0 Mg zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego: 

………………… zł (netto), słownie: …………………..00/100,  

………………… zł (brutto), słownie: ……………….. 00/100,  

7) odbiór i zagospodarowanie 1,0 Mg odpadów wielogabarytowych:  

…………… zł (netto), słownie: ………………,  

…………………….. zł (brutto) słownie: ……………………. 00/100.  

 

6. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej i 

dostarczonej do Zamawiającego faktury VAT, do której Wykonawca dołączy: 

1) karty przekazania odpadów, 

2) wykaz nieruchomości, od których nie zostały odebrane odpady komunalne, 

3) wskazanie nieruchomości, na których są zbierane odpady komunalne 

w sposób  niezgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Słubice. 

7. Wykonawca szacując wartość usługi, będącej przedmiotem niniejszej umowy, 

bierze pod uwagę koszty ściśle związane z dostarczeniem pojemników i worków do 

nieruchomości objętych system odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy 

Słubice, odbiorem odpadów, transportem oraz zagospodarowaniem odpadów. 

Wszelkie inne koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem 

działalności nie mogą być wliczane w koszty wykonywania usługi.  

8. Wynagrodzenie za realizację usługi, będącej przedmiotem niniejszej umowy 

obejmuje całkowity koszt związany z realizacją postanowień umowy, oferty i SWZ. 

9. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT. 

10.  Strony oświadczają, że do przygotowania oferty i ustalenia wynagrodzenia 

umownego przyjęto 8% stawkę podatku VAT. W przypadku gdy z odpowiednich 

przepisów wynikać będzie inna stawka podatku VAT niż 8% strony zgodnie ustalają, 

że do przedmiotu umowy będą stosować stawkę zgodną z obowiązującymi 

przepisami w dacie wykonania umowy. W takim przypadku wynagrodzenie brutto 

ulegnie zmianie w zależności od wysokości zmiany stawki podatku VAT i nie będzie 

wymagana zmiana zapisów umowy w formie aneksu. 

11. Płatności faktur będą następowały w terminie do 30 dni od daty dostarczenia 

Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 6, na rachunek 

bankowy Wykonawcy nr ……………………………………………………...  

12. W przypadku braku któregokolwiek dokumentu, o którym mowa w ust. 6, faktura 

Vat zostanie zwrócona Wykonawcy w celu uzupełnienia brakujących dokumentów, 
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a brak płatności z tego powodu ze strony Zamawiającego nie będzie traktowany jako 

opóźnienie skutkujące możliwością naliczania odsetek od nieterminowej wypłaty 

wynagrodzenia.   

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających  

z niniejszej Umowy za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment) 

przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług  

i uregulowaniach wewnętrznych Zamawiającego 

14. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy o numerze: 

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

właściwy dla płatności z tytułu realizacji Umowy: 

1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu 

podzielonej płatności, o którym mowa poniżej, 

2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów 

prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług, 

15. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, Wykonawca zobowiązuje się 

do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego. 

16. Wykonawca oświadcza, że podany w fakturze numer rachunku rozliczeniowego, 

jest taki sam jak w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 

z późn. zm.) tzw. „biała lista”. 

17. Zamawiający spełni świadczenie pieniężne tylko na rachunek bankowy 

Wykonawcy widniejący na białej liście. Jeśli na białej liście nie ma żadnego rachunku 

bankowego kontrahenta, Zamawiający wstrzyma zapłatę do czasu jego pojawienia 

się rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie. Powyższe wstrzymanie nie stanowi 

opóźnienia zapłaty i nie uprawnia Wykonawcy do żądania zapłaty żadnych odsetek 

za opóźnienie 

18. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany 

w fakturze, która będzie wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego 

zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1896) prowadzony jest rachunek VAT. 

19. Za datę wywiązania się Zamawiającego z umownego terminu płatności przyjmuje 

się dzień obciążenia jego rachunku bankowego. 

20. Wykonawca bez pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego nie 

może dokonać przelewu należności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie. 

21. Na fakturze nie należy wpisywać terminu płatności określonego datą, a jedynie 

sformułowanie „płatność 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu”. 

22. Umowa wygasa w przypadku, gdy wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu 

umowy przekroczy kwotę brutto całkowitego (maksymalnego) wynagrodzenia za 

wykonanie przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 2, a nie dokonano zmiany 

umowy w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień 

publicznych. 

§ 9. [zabezpieczenie umowy oraz ubezpieczenie] 
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1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

5 % wartości ceny przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę ………………………. 

zł (słownie: ……………… 00/100), w formie …………. 

2. Zwrot bądź rozliczenie 100% należytego zabezpieczenia wykonania umowy 

tj. ………………………. zł (słownie: …………. 00/100),  nastąpi nie później niż 

w 15 (piętnastym) dniu od dnia wykonania umowy i uznania jej wykonania przez 

Zamawiającego za wykonane na leżycie. 

3. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub nieusunięcia wad 

przedmiotu umowy, zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z powstałymi 

odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego 

z umową wykonania świadczenia umownego.  

4.W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 15 ust. 6 pkt. 1 

niniejszej umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu zakończenia realizacji 

umowy, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego 

podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do 

wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający  

z aneksu do umowy. W terminie 30 dni przed upływem ważności złożonego 

zabezpieczenia Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć ważność zabezpieczenia 

bez wezwania przez Zamawiającego. 

5.W przypadku nie wykonania czynności, o których mowa w ust. 4 niniejszego 

paragrafu Zamawiający jest uprawniony do: 

1) zrealizowania zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie 

wystąpienia z roszczeniem opiewa dotychczasowe zabezpieczenie i przeznaczyć 

ją na pełne zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

w pieniądzu na dalszy okres realizacji umowy, lub 

2) zrealizowania wniesionego zabezpieczenia w części wymaganej do 

ustanowienia kolejnego pełnego zabezpieczenia na przedłużony okres realizacji 

umowy, lub 

3) potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowiącej równowartość 

zabezpieczenia na poczet ustanowienia zabezpieczenia na przedłużony okres 

realizacji umowy, lub 

4) odstąpienia od umowy w terminie 90 dni od dnia upływu okresu ważności 

zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania umowy lub rękojmi i gwarancji 

z prawem do naliczenia kar umownych. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 451 ustawy z dnia 7 

września 2019 r. Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana 

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

Zamawiający nie dopuszcza wnoszenia zabezpieczenia w formie art. 450 ust. 2 

PZP. 

7.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy zabezpieczeniu zapłaty 

wszelkich roszczeń służących Zamawiającemu w  stosunku do Wykonawcy 
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w związku z umową, w tym w szczególności: kar umownych, kosztów poniesionych 

na ustanowienie ubezpieczenia, kwot zapłaconych bezpośrednio Podwykonawcom 

Wykonawcy, roszczenia o obniżenie wynagrodzenia oraz kosztów związanych  

z wykonaniem zastępczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiający może 

je zaspokoić z zabezpieczenia bez wzywania Zobowiązanego do dobrowolnego 

zaspokojenia roszczenia. 

8.Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia, jeżeli jakakolwiek 

kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

9. Zamawiający wymaga, aby zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

wniesione w formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej było 

bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie zapłaty wskazujące, iż 

Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązanie wynikające 

z Umowy bądź nie zaspokoił roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji. Ponadto 

powinno zawierać stwierdzenia, że Gwarant: 

1) „zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, niezależnie od ważności 

i skutków prawnych umowy, do zapłaty kwoty na rzecz Zamawiającego w terminie 

14 dni od dnia otrzymania pierwszego wezwania do zapłaty wskazującego, 

iż Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania 

wynikające z umowy. Zamawiający nie jest obowiązany do wezwania Wykonawcy 

do dobrowolnego wykonania obowiązku lub zapłaty”,  

2) „zgadza się, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek zmiana 

warunków umowy, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym 

a Wykonawcą, nie zwalnia Gwaranta w żaden sposób                            

z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant 

rezygnuje z konieczności zawiadamiana go o takiej zmianie, uzupełnieniu lub 

modyfikacji”,  

3) „wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie 

z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu powszechnego 

właściwego dla siedziby Zamawiającego”. 

10. Wykonawca w związku z realizacją usług określonych w niniejszej umowie 

zawrze w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy  ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków dotyczące pracowników Wykonawcy oraz osób trzecich powstałe 

w związku z prowadzonymi usługami w ramach niniejszej umowy, w tym także 

ruchem pojazdów mechanicznych na kwotę nie mniejszą, niż 500 000,00 złotych 

(słownie: pięćset tysięcy złotych) Obowiązek ubezpieczenia, o którym mowa wyżej, 

dotyczy całego okresu obowiązywania umowy. 

 

§ 10. [kary] 

 

1. Strony zastrzegają kary umowne płatne przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego, w następujących wypadkach i wysokościach: 
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1) za nie osiągnięcie wymaganych poziomów, które wynikają z ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

i rozporządzeń wykonawczych do ustawy w wysokości stanowiącej iloczyn 

jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych na składowisku, określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska, i brakującej masy odpadów komunalnych, wyrażonej w Mg, 

wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania 

do ponownego użycia i odzysku innymi metodami lub ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania, 

2) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, w wysokości 10% 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy brutto, 

3) za zwłokę w odbiorze odpadów z nieruchomości, w stosunku do terminu 

przewidzianego w harmonogramie dla danego punktu odbioru, w wysokości 

100 zł za każdy dzień zwłoki, 

4) za zwłokę w wyposażeniu lub wymianie odpowiednich pojemników/worków na 

nieruchomości licząc od dnia zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego 

lub terminu rozpoczęcia obowiązywania umowy dla danego punktu odbioru, 

z 7 dniowym wyprzedzeniem w stosunku do planowanego pierwszego odbioru 

- w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, 

5) za nieprawidłowe i niezgodne z umową oznakowanie pojemników/worków do 

gromadzenia odpadów komunalnych w wysokości 50 zł za każdy stwierdzony 

przypadek, 

6) za niedostarczenie właścicielom nieruchomości harmonogramu odbioru 

odpadów zaakceptowanego przez Zamawiającego, (za niedostarczenie 

harmonogramu uznaje się sytuację, w której spośród 40 wybranych przez 

Zamawiającego właścicieli nieruchomości więcej niż 10 osób oświadczy, że 

nie otrzymało od Wykonawcy harmonogramu) w wysokości 4 000 zł, 

7) za każdy przypadek zmieszania odebranych selektywnie odpadów 

komunalnych w wysokości 10 000 zł, 

8) za zwłokę w przekazaniu w terminie sprawozdania, o którym mowa w art. 9n 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w wysokości 100 zł za 

każdy dzień zwłoki, 

9) za każde stwierdzone przez Zamawiającego następujące niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie przedmiotu umowy: 

a) za odbieranie odpadów bez zachowania należytego stanu sanitarnego lub 

technicznego pojazdów, w wysokości 500 zł, 

b) za nieuprzątnięcie miejsca gromadzenia odpadów komunalnych i ich 

najbliższego otoczenia oraz odpadów komunalnych, które uległy 

rozsypaniu lub wycieku powstałego podczas załadunku, w wysokości 100 

zł za każdy stwierdzony przypadek, 

c) za nie przekazywanie Zamawiającemu w terminie wykazów i protokołów, 

w wysokości 100 zł, za każdy stwierdzony przypadek, 
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d) za brak prowadzenia ewidencji lub nienależyte (mimo pisemnego 

wezwania Zamawiającego) prowadzenie ewidencji 

odbieranych/zbieranych odpadów komunalnych, w wysokości 100 zł za 

każdy stwierdzony przypadek, 

e) za stwierdzenie, że Wykonawca nie kontroluje właścicieli nieruchomości 

pod kątem zbierania odpadów w sposób zgodny z regulaminem bądź nie 

przekazuje tych informacji Zamawiającemu, w wysokości 100 zł za każdy 

stwierdzony przypadek, 

f) za nie przekazywanie Zamawiającemu informacji o nieruchomościach, 

które powinny zostać objęte odbiorem odpadów komunalnych, bądź są 

objęte odbiorem, ale nie znajdują się w wykazie nieruchomości 

przekazywanym przez Zamawiającego - w wysokości 100 zł za każdy 

stwierdzony przypadek, 

g) za nieuporządkowanie terenu przy pojemnikach do selektywnej zbiórki 

odpadów,  przypadku przepełnionych pojemników na odpady, w 

zabudowie wielolokalowej dla części zamieszkałej tj. w sytuacji, w której 

ze względu na przepełnienie pojemników, odpady które się nie mieszczą 

pozostawiane będą (np. w workach) obok pojemnika danej frakcji, należy 

odebrać wszystkie odpady, zarówno te umieszczone w pojemniku, jak i 

obok pojemnika - w wysokości 50 zł, za każdy dzień opóźnienia liczony od 

terminu odbioru odpadów selektywnych z danego punku zgodnego z 

harmonogramem odbioru,  

10) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 14 ust. 1 osób nie 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - w wysokości 500,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej 

osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona 

na umowę o pracę), 

11) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 14 ust. 1 osób 

niewskazanych w wykazie, o którym mowa w § 14 w wysokości 500,00 zł za 

każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej 

samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona 

wskazana w wykazie, o którym mowa w § 14 dotyczy to także osób zatrudnionych 

przez podwykonawców, 

12) za odmowę podania danych umożliwiających identyfikację osób 

wykonujących czynności wskazane w § 14 ust. 1 na zasadach określonych w § 14 

- w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być 

nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku nie wskazania jej 

danych przez Wykonawcę w drodze oświadczenia, o którym mowa w § 14, 

13) w przypadku zwłoki w przedłożeniu przez Wykonawcę dowodów 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wskazanych w § 14 w wysokości 100 

zł za każdy dzień zwłoki, 

14) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodów zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę wskazanych w § 14 w wysokości 500 zł za każdy 

stwierdzony przypadek, 
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15) za stwierdzenie przez Zamawiającego nieprawidłowości w wyposażeniu 

pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - 

zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w 

sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości - w wysokości 1 000,00 zł za każdorazowe 

stwierdzenie takiej sytuacji, 

16) za stwierdzenie przez Zamawiającego podczas realizacji zamówienia 

braku stałego używania pojazdów zadeklarowanych, spełniających postawione 

normy emisji spalin, w wysokości 1 000,00 zł (za każdorazowe stwierdzenie 

takiego faktu), 

17) za stwierdzenie przez Zamawiającego, że Wykonawca świadczy usługę 

odbioru odpadów pojazdem niezgłoszonym w szczegółowym wykazie sprzętu i 

nie poinformował o tym fakcie Zamawiającego - w wysokości 500 zł za każdy 

stwierdzony przypadek, 

18) za stwierdzenie przez Zamawiającego, że Wykonawca świadczy usługę 

odbioru odpadów pojazdem, który nie posiada zainstalowanego systemu 

lokalizacji lub w którym system lokalizacji uległ awarii i nie poinformował o tym 

fakcie Zamawiającego - w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

19) za stwierdzenie przez Zamawiającego, że Wykonawca świadczył usługę 

odbioru odpadów z innych źródeł tymi samymi pojazdami w te same dni, w które 

odbywa się odbiór odpadów pochodzących od właścicieli nieruchomości objętych 

systemem odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Słubice bez zgody 

Zamawiającego - 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

20) w przypadku uzyskania zgody na odbiór odpadów z innych źródeł tymi 

samymi pojazdami w te same dni, w które odbywa się odbiór odpadów 

pochodzących od właścicieli nieruchomości objętych systemem odbioru odpadów 

komunalnych z terenu Gminy Słubice za każdy stwierdzony przypadek odbioru 

odpadów pojazdem bez wagi lub bez sprawnej wagi – 100 zł za każdą Mg 

odpadów zebranych na danej trasie przez samochód bez wagi/sprawnej wagi, 

21) w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca odbiera odpady 

z pojemników/worków ustawionych na nieruchomościach nieobjętych gminnym 

systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, poza sytuacją opisaną w pkt. 

20 - w wysokości 2 000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

22) za każde stwierdzenie, że Wykonawca odbiera odpady i nie informuje 

gminy o przypadkach przepełnień pojemników na nieruchomościach 

niezamieszkałych objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi - w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

23) za zwłokę w usunięciu stwierdzonych innych obciążających Wykonawcę 

nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu umowy, do usunięcia których 

Wykonawca został zobowiązany przez Zamawiającego, w wysokości 100 zł za 

każdy dzień zwłoki liczony od upływu dnia wyznaczonego na usunięcie 

nieprawidłowości do dnia ich usunięcia. 

24) tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia, braku 

zmiany terminu zapłaty wynagrodzenia  należnego podwykonawcom, o której 
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mowa w § 7 umowy. 

25)  

26) za brak zmiany wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu  

zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust 5 ustawy Pzp 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę u mowną w wysokości 2000 zł, za 

każdy stwierdzony przypadek.za dopuszczenie do realizacji umowy podmiotu 

niezgłoszonego Zamawiającemu w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony 

przypadek. 

 

2. Poziomy o których mowa w ust. 1 pkt. 1 muszą zostać osiągnięte niezależnie od 

okresu świadczenia usługi w danym roku kalendarzowym. 

3. Kara wynikająca z ust. 1 pkt. 1 zostanie obliczona odrębnie dla wymaganego 

poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami bądź ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania, na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 

r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i obowiązujących przepisów 

wykonawczych. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kwoty 

odpowiadającej wysokości kary także po zakończeniu łub rozwiązaniu niniejszej 

umowy. 

4. Za naruszenie obowiązku przedłożenia kopii umowy lub polecenia przekazu 

o których mowa odpowiednio w § 7 ust. 6 lub 8 w wysokości 1000 zł za każde 

zdarzenie.  

5. Strony zastrzegają kary umowne płatne przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy, w następujących wypadkach i wysokościach za odstąpienie od 

umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy w dniu złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu od umowy, 

6. Obciążenie Strony zobowiązanej do zapłaty kary umownej, nastąpi poprzez 

wystawienie noty obciążeniowej. 

7. Strony zobowiązane są do zapłaty kar umownych w terminie 3 dni od dnia 

doręczenia wezwania do zapłaty. W razie bezskutecznego upływu terminu 

naliczone zostaną odsetki ustawowe za opóźnienie. 

8. Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych 

z odsetkami ustawowymi za opóźnienie z wynagrodzenia Wykonawcy, składając 

właściwe oświadczenie w sytuacji gdy przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego nie wprowadzając zakazu ustawowego w tym zakresie. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych uregulowanych 

w Kodeksie Cywilnym. 

10.  Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy oraz 

jakich Wykonawca może żądać od Zamawiającego z wszystkich tytułów 

przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 30% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 8 ust. 2 Umowy z dnia jej zawarcia. 
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§ 11. [odstąpienie od umowy] 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez 

zachowania okresu wypowiedzenia albo odstąpienia od niniejszej umowy 

w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o którejkolwiek z poniżej 

wskazanych przesłanek w przypadku, gdy: 

1) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonania usług będących przedmiotem 

umowy, 

2) Wykonawca nie rozpoczął wykonania usług w pełnym zakresie objętym 

umową w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, 

3) Wykonawca zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie 

realizuje jej przez kolejnych 7 dni kalendarzowych, 

4) Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z postanowieniami umowy lub 

w istotny sposób narusza postanowienia umowy, po uprzednim 

bezskutecznym  pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o zastrzeżeniach 

przez Zamawiającego. 

5) Zamawiający trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom lub dokonał bezpośrednich zapłat 

na sumę większą niż 5% łącznego całkowitego wynagrodzenia umownego  

brutto, o którym mowa w §  8 ust. 2. 

6) W przypadku upływu ważności wniesionego przez Wykonawcę zgodnie 

z zapisami § 9 niniejszej umowy zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy i nie wywiązaniu się Wykonawcy z obowiązku jego przedłużenia,   

7) gdy suma kar przekroczyła kwotę 30 % wynagrodzenia o którym mowa w § 10 

ust.10. 

8) w przypadku, gdy Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy 

udziale Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na 

zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu - jeżeli w ciągu 7 dni od dnia, w 

którym Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy udziale tego 

Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaże, 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. 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy bez odszkodowania na rzecz 

Zamawiającego jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje istotnych jej postanowień 

w terminie 30 dni od dnia zaistnienia takiego zdarzenia, a w szczególności nie 

wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie usługi, a zwłoka wynosi co 

najmniej 30 dni od terminu ustalonego w umowie. 

3. Odstąpienie od umowy wywołuje skutek na przyszłość. Odstąpienie nie wyłącza 

uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kar umownych, uprawnień z tytułu 

rękojmi lub gwarancji. Odstąpienie od umowy jak i rozwiązanie umowy wymaga 

złożenia oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
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4. Zamawiający działając na podstawie art. 456 ustawy Pzp może odstąpić od 

umowy:  

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 Pzp, 

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

108 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 

Traktatów, 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. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lub 4  wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

 

 

§ 12. [przetwarzanie danych i zasady poufności] 

 

1. W celu realizacji niniejszej umowy Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie 

art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, przetwarzanie 

danych osobowych. 

2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, których 

przetwarzanie powierza. 

3. Powierzone dane osobowe zawierają informacje o osobach fizycznych - 

właścicielach nieruchomości zamieszkałych jak i nieruchomości niezamieszkałych 

z terenu Gminy Słubice, na których powstają odpady komunalne, objętych 

gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych. 

4. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie 

w celu realizacji umowy określonej w § 1 umowy oraz wyłącznie na czas jej 

trwania. 

5. Rodzaj danych osobowych powierzonych obejmuje: 

a) imię, nazwisko, 

b) adres zamieszkania. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, przed rozpoczęciem przetwarzania danych, 

o których mowa w ust. 5, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków 
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technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 28 RODO, 

a w szczególności: 

1) przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na podstawie niniejszej 

umowy, z gwarancją spełniania wymogów RODO oraz ochrony praw osób, 

których dane dotyczą, 

2) zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych 

zobowiązały się do zachowania ich w tajemnicy, 

3) udziela pomocy Zamawiającemu poprzez odpowiednie środki techniczne i 

organizacyjne wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądanie osoby, 

której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale 

III RODO, 

4) pomaga Zamawiającemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32 

- 36 RODO, 

5) po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa 

wszelkie dane osobowe i wszelkie istniejące kopie tych danych, 

6) udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO. 

7. Wykonawca oświadcza, że: 

1) prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych 

osobowych; 

2) znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne, 

służące przetwarzaniu danych osobowych, zapewniają poziom zabezpieczenia 

określony jako wysoki; 

3) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę 

przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych 

osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez 

osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, 

uszkodzeniem lub zniszczeniem, w zakresie, za który odpowiada Wykonawca. 

8. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie 

z niniejszą umową, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

9. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o: 

1) każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych 

właściwemu organowi państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika 

z przepisów prawa, a w szczególności przepisów postępowania karnego, gdy 

zakaz ma na celu zapewnienie poufności wszczętego dochodzenia; 

2) każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych; 

3) każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, 

powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie. 

10. Zamawiający ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej umowy 

po uprzednim zawiadomieniu z 7-dniowym uprzedzeniem. 

11. Na zakończenie kontroli przedstawiciel Zamawiającego sporządza protokół 

w 2 (słownie: dwóch) egzemplarzach, który podpisują przedstawiciele obu Stron. 
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Wykonawca może wnieść zastrzeżenia do protokołu w ciągu 5 dni roboczych od 

daty jego podpisania przez strony. 

12. Wykonawca zobowiązuje się dostosować do zaleceń pokontrolnych mających 

na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych 

osobowych. 

13. Zamawiający ma prawo przeprowadzać opisane powyżej audyty raz w roku. 

Wykonawca zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie i właściwie, na każde 

pytanie Zamawiającego, dotyczące przetwarzania powierzonych mu na podstawie 

umowy danych osobowych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się przez czas obowiązywania umowy oraz przez 

czas nieoznaczony po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu (z dowolnej przyczyny) do 

zachowania w poufności wszelkich informacji związanych z zabezpieczeniami 

technicznymi, organizacyjnymi lub innymi środkami zabezpieczającymi 

przetwarzanie danych osobowych stosowanymi po stronie Wykonawcy w związku 

z realizacją umowy i podjęcia działań aby osoby uzyskujące te informacje z jego 

strony zachowały je w tajemnicy także po wygaśnięciu zawartych z tymi osobami 

umów o pracę, umów cywilnoprawnych lub porozumień, na podstawie których 

osoby te świadczyły pracę/usługi na rzecz Wykonawcy. 

15. Zamawiający w dniu zawarcia niniejszej umowy przekaże Wykonawcy 

wszelkie informacje i warunki niezbędne do uzyskania bezpiecznego dostępu do 

danych osobowych powierzonych mu do przetwarzania na podstawie niniejszej 

umowy lub też przekaże Wykonawcy te dane w sposób zabezpieczony przed ich 

udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę 

nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem powszechnie obowiązujących 

przepisów a także ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. W tym celu 

Wykonawca zastosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne 

zapewniające stopień bezpieczeństwa odpowiadający poziomowi ryzyka 

naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. 

16. Niniejsza umowa stanowi udokumentowane polecenie Zamawiającego do 

przetwarzania danych, o którym mowa w art. 28 ust. 3 lit. a RODO. 

17. Dostęp do danych osobowych mogą posiadać wyłącznie osoby, którym 

Wykonawca wydał pisemne upoważnienia, o których mowa w art. 32 ust. 4 

RODO. 

18. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań, zmierzających do tego, aby 

osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, zachowały 

w tajemnicy sposoby ich zabezpieczenia. 

19. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do dalszego podpowierzania 

przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim w zakresie i w celu 

określonym w niniejszej umowie, zgodnie z art. 28 ust 4 RODO. 

20. Podpowierzenie przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w ust. 20 

wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, a której mowa w art. 28 ust. 

2 RODO. 
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21. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych 

osobowych niezgodnie z niniejszą umową, a w szczególności za udostępnienie ich 

osobom nieupoważnionym. 

22. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę naruszenia ochrony danych 

osobowych Przetwarzający zobowiązany jest, bez zbędnej zwłoki, do zgłoszenia 

Zamawiającemu stwierdzonego naruszenia, nie później niż przed upływem 24 

godzin od momentu stwierdzenia. 

23. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 22 zawiera dane określone w art. 33 ust. 3 

RODO. 

24. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych 

osobowych niezgodnie z niniejszą umową, a w szczególności za udostępnienie ich 

osobom nieupoważnionym. 

 

§ 13. [wspólna realizacja umowy] 

1. Wykonawcy realizujący wspólnie umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej 

wykonanie. 

2. Wykonawcy realizujący wspólnie umowę wyznaczają spośród siebie Lidera 

i upoważniają do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców 

realizujących wspólnie umowę. Lider upoważniony jest także do wystawiania 

faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na 

rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę 

(pełnomocnictwo).  

3. Postanowienia umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do 

Wykonawców realizujących wspólnie umowę.  

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy realizujący wspólnie umowę przedłożą 

Zamawiającemu umowę w oryginale określającą zakres obowiązków każdego 

z Wykonawców przy realizacji niniejszej umowy. 

5. Odstąpienie od umowy przez któregokolwiek z Wykonawców realizujących 

wspólnie umowę lub wstąpienie w prawa i obowiązki umowne takiego 

wykonawcy przez inny podmiot może stanowić podstawę do wypowiedzenia 

umowy przez Zamawiającego wobec tego Wykonawcy lub wobec wszystkich 

Wykonawców realizujących wspólnie umowę. W takim przypadku żaden 

z Wykonawców realizujących wspólnie umowę nie będzie uprawniony do 

odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy. 

 

§ 14. [zatrudnienie pracowników na umowę o pracę]  

1. Zamawiający określa, że Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie 

umowy o pracę wszystkie osoby które będą wykonywać następujące czynności 

podczas realizacji zamówienia: kierowca, ładowacz nieczystości, osoba 

nadzorująca prace oraz obsługująca BDO - jeśli wykonywanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. Kodeks pracy. 
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2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy również Podwykonawców i dalszych 

podwykonawców. W każdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest 

zobowiązany zawrzeć postanowienia zobowiązujące Podwykonawców i dalszych 

podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które 

wykonują czynności wskazane w ust.  1. 

3. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń zatrudnionych pracowników, oświadczeń Wykonawcy 

i/lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracowników na umowę o pracę, 

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę 

zatrudnionych pracowników oraz innych dokumentów w zakresie 

potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę i dokonywania jego oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania 

spełniania ww. wymogu, 

3) żądania wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które 

wykonują czynności określone w ust. 1, pierwszy wykaz Wykonawca 

przedłoży w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, a każdą jego 

aktualizację w przypadku zmian, w terminie 7 dni od daty zaistnienia 

potrzeby aktualizacji, 

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

 

4. Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany 

przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych 

w wykazie, o którym mowa w ust. 3 pkt 3) powyżej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, lecz nie krótszym niż 7 dni. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie, 

o którym mowa w ust. 4 powyżej, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w trakcie 

realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie zatrudnionych pracowników zawierające 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, 

2) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego; oświadczenie to powinno w szczególności zawierać: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują 

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, daty zawarcia umowy o pracę, 

rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, zakresu obowiązków pracownika 
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oraz podpis osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

3) 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, jeśli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności 

bez adresów, nr PESEL pracowników, nr konta bankowego; imię i 

nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz zakres 

obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 

okres rozliczeniowy, 

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie 

pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; 

imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

6. Zamawiający może żądać przedłożenia jednocześnie wszystkich lub też każdego 

z osobna dowodów określonych w ust. 5 powyżej. 

7. Brak przedłożenia Zamawiającemu dowodów określonych w ust. 5 powyżej, 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający uzna za brak 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

8. 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. Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa powyżej posiadały 

odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie i szkolenie BHP. 

 

§ 15. [zmiany umowy] 

 

1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w niniejszej Umowie zgodnie 

z art. 454-455  ustawy Prawo zamówień publicznych oraz pod warunkiem, że 

Zamawiający przewidział możliwość ich dokonania w treści dokumentów 

przetargowych lub umowie. 

2.    Zmiana Umowy może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy, 

pod warunkiem zaistnienia okoliczności wymienionych w niniejszym paragrafie.  
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3.     Wykonawca w tym celu winien przedstawić Zamawiającemu wniosek w formie 

pisemnej dotyczący zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności 

stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany, który powinny zawierać:  

1) opis zmiany, 

2) uzasadnienie zmiany, 

3) analizę kosztów zmiany oraz jego wpływu na wysokość wynagrodzenia, 

4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia 

umowy. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zostać przekazany niezwłocznie, 

jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym 

Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub 

okolicznościach.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym 

mowa w ust. 3, wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym 

propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w SWZ, 

i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie  

do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej 

Umowy w stosunku do treści oferty (na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków: 

1) zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy lub 

wynagrodzenia umownego  na skutek: 

a) działania siły wyższej, w tym stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, 

o którym mowa w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 

2020 r. poz. 568) o czas trwania siły wyższej, albo o wysokość wynagrodzenia 

która wynika bezpośrednio z opisanej przesłanki zmiany, 

b) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji Umowy, albo 

spowodowanych działaniem osób trzecich, o zakres wysokości wynagrodzenia 

wynikająca ze zmiany  lub terminu zakończenia 

c) zaistnienia konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy w innym niż 

pierwotnie założono zakresie, gdyby zastosowanie przewidzianego zakresu 

groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy – 

w takim przypadku Wykonawca może wnieść o zmianę zakresu, 

zaproponowanie rozwiązań o równoważnych lub lepszych parametrach, 

a zmiana umowy odzwierciedlać będzie zakres zmian, wynagrodzenia terminu 

d) wydłużenie terminu realizacji umowy na pisemny wniosek jednej ze Stron, 

maksymalnie do 3 m-cy w granicach wartości umowy, w przypadku 

niewykorzystania przez Zamawiającego kwoty umowy w terminie jej realizacji,  

2) zmiany cen jednostkowych brutto w PLN, wskazanych w Formularzu 

Cenowym w przypadku- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez wykonawcę w przypadku: 
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a) zmienionych stawek podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

nastąpi zmiana wynagrodzenia brutto o zakres zmiany 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

ubezpieczenie zdrowotne, 

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,  

3) zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia w związku ze zmianą 

przepisów dot. wywozu nieczystości w gminach tj. wprowadzeniem w życie 

przez gminy nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w związku 

ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości w gminach, możliwa będzie zmiana 

wynagrodzenia sposobu realizacji umowy, terminu realizacji w każdym 

przypadku o wielkość zmiany wynikającej z przesłanki. 

7. W przypadku określonym w ust. 6 pkt 1 lit. a, b lub c, d zmiana wskazanych 

zasad jest podstawą do zmiany wynagrodzenia od dnia obowiązywania nowych 

stawek. W celu wprowadzenia zmian Strony zawrą stosowne porozumienie 

obowiązujące od dnia wejścia w życie przepisów. 

8. W przypadkach określonych w ust. 6 pkt. 1 lit. a, b lub c, d zmiana 

wynagrodzenia będzie możliwa jeśli Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę 

Umowy, który będzie zawierał szczegółowe wyliczenie dotyczące wpływu 

zmiany na wykonanie zamówienia, a zmiany te będą potwierdzały stosowne 

dokumenty. 

9. W przypadku uznania, iż przedłożone dokumenty o których mowa w ust. 

8 potwierdzają spełnienie przesłanek do zwiększenia wynagrodzenia Strony 

zawrą aneks do Umowy, które wejdzie w życie od daty zmian przepisów 

prawnych pod warunkiem, iż zmiany te Wykonawca wprowadził zgodnie z 

obowiązującym prawem i udowodni, iż to uczynił stosownymi dokumentami. W 

przypadku wprowadzenia zmian w terminie późniejszym, wynagrodzenie 

określone w niniejszej umowie zostanie zmienione od daty wprowadzenia 

zmian przez Wykonawcę w oparciu o przedstawione dowody. 

10. Zmiana wynagrodzenia z powodów określonych w ust. 6 pkt. 1 lit. a, b lub c, d 

nie może być wyższa od zmian wynagrodzenia wynikających z przepisów 

prawa wprowadzających te zmiany. 

11. Ponadto możliwe są zmiany określone w art. 455 ust. 1 pkt. 3, 4 i ust. 2 ustawy 

PZP. 

12. Zamawiający przewiduje możliwość zastąpienia dotychczasowego Wykonawcy 

nowym wykonawcą w sytuacji gdy odstąpiono od umowy lub rozwiązano 

Umowę w całości lub części z dotychczasowym Wykonawcą poprzez złożenie 

stosownego oświadczenia przez Zamawiającego albo dotychczasowego 

Wykonawcę albo gdy dotychczasowy Wykonawca prowadził jednoosobową 

https://sip.lex.pl/#/document/16992095?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT


Strona 29 z 34 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Słubice 

WKO……..2021.AK 

działalność gospodarczą i zmarł w trakcie realizacji umowy o ile nowy 

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec 

niego podstawy wykluczenia a istotne warunki realizacji umowy nie ulegają 

zmianie.  

 

 

§ 16. [zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w trybie art. 

439 PZP] 

1. Strony ustalają, że głównym czynnikiem cenotwórczym (kosztem) w ramach 

realizacji usługi są opłaty jakie Wykonawca zobowiązany jest uiszczać za 

przekazywanie odpadów na składowisko odpadów. Z uwagi na koszty transportu 

najbliżej położone składowisko z którego korzysta Wykonawca położone jest w 

.................W przypadku zmiany stawki opłaty za dany rodzaj odpadu 

przekazywany na wskazane powyżej składowisko w stosunku do cennika opłat za 

zagospodarowanie odpadów stanowiącego załącznik nr 5 i stawek na tym 

składowisku obowiązujących na dzień podpisania umowy o więcej niż 20% danej 

ceny jednostkowej  zostanie zwiększona cena jednostkowa za 1Mg odpadów dla 

danej frakcji, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej .   

2. Maksymalna zmiana ceny jednostkowej Wykonawcy nastąpi każdorazowo 

w oparciu o wysokość ostatnio ogłoszonego przed zmianą kwartalnego wskaźnika 

cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego w komunikacie Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego jeżeli nastąpią zmiany ceny kosztów, o których 

mowa w ust. 1 i Wykonawca udowodni ten fakt Zamawiającemu.  

3. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w całym okresie 

obowiązywania umowy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania 

postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi 

do 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy.  

4. Przez zmianę ceny jednostkowej określonej w załączniku nr 5 rozumie się wzrost 

opłat o których mowa w załączniku nr 5, jak i ich obniżenie, względem kosztu 

przyjętego w celu ustalenia ceny jednostkowej zawartej w ofercie.  

5. Wykonawca, którego wynagrodzenie (cena jednostkowa) zostało zmienione 

zgodnie z ust. 1 – 4 niniejszego paragrafu, zobowiązany jest do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w 

zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania 

Podwykonawcy w zakresie odpowiadającym zmianom opłat o których mowa w 

ust. 1 lecz dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są 

następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy usługi związane z realizacją umowy; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy 

pod rygorem zapłaty kary umownej o której mowa w § 10 ust. 1 pkt. 25 umowy.  

6. Zmiana cen jednostkowych może zostać dokonana:  

-nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy obowiązywania umowy,  
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-nie częściej niż 1 raz na sześć miesięcy i będzie obowiązywać od daty podpisania 

przez Strony aneksu w tym zakresie oraz będzie dotyczyć usług wykonanych po 

podpisaniu aneksu.  

7. W przypadku Wykonawcy korzystającego w dniu składania ofert ze zwolnień 

wskazanych wart. 113 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2021 poz. 

685 z późn. zm.) który w trakcie obowiązywania umowy utraci prawo do 

zwolnienia wskazane w Formularzu Cenowym ceny jednostkowe nie będą 

podlegały zmianie (będą one traktowane jako ceny brutto zawierające podatek 

VAT). Zamawiający nie dopuszcza zmiany cen brutto w przypadku Wykonawcy 

korzystającego w dniu składania oferty ze zwolnień wskazanych wart. 113 

powyższej Ustawy, który w trakcie obowiązywania umowy utraci prawo do 

zwolnień od sprzedaży od podatku lub, gdy zrezygnuje z tego zwolnienia. 

 

§17. [siła wyższa] 

 

1. Strona nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich 

zobowiązań, jeżeli niewykonanie zostało spowodowane wydarzeniem będącym 

obiektywnie poza kontrolą, oraz gdy w chwili zawarcia umowy niemożliwe było 

przewidzenie zdarzenia i jego skutków, które wpłynęły na zdolność strony do 

wykonania umowy, oraz gdy niemożliwe było uniknięcie samego zdarzenia lub 

przynajmniej jego skutków. 

2. Za okoliczności „siły wyższej” uznaje się między innymi: pożar, powódź, huragan, 

eksplozję, epidemie, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, 

niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji 

publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie 

z nich powstające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im 

zapobiec. 

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą 

się na nią. 

4. Za siłę wyższą nie uznaje się brak środków u Wykonawcy, nie dotrzymanie 

zobowiązań przez jego kontrahentów oraz brak zezwoleń niezbędnych 

Wykonawcy dla wykonania umowy, wydawanych przez dowolną władzę publiczną. 

5. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu siły 

wyższej i dokonania stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych 

skutków działania siły wyższej. Powiadomienia, o którym mowa w zdaniu 

podrzędnym, należy dokonać pisemnie lub w inny dostępny sposób, niezwłocznie 

po fakcie wystąpienia siły wyższej. Do powiadomienia należy dołączyć dowody na 

poparcie zaistnienia siły wyższej. 

6. W przypadku braku zawiadomienia zarówno o zaistnieniu jak i o ustaniu 

okoliczności siły wyższej, jak również nie przedstawienia dowodów, o których 

mowa w ust. 5, nie ma zastosowania. 

 

§ 18. [dostęp do informacji niejawnych] 
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1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszystkich informacji 

związanych z funkcjonowaniem Zamawiającego, oraz dotyczących 

zastosowanych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia rozwiązań, w których 

posiadanie wszedł w trakcie wykonywania niniejszej umowy lub w z związku 

z wykonywaną umową. Pozyskanych informacji Wykonawca nie może użyć do 

innych celów niż związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz nie może 

ujawniać ich osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

Informacje te mogą być ujawnione tylko pracownikom Zamawiającego 

i Wykonawcy w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają 

zastosowanie przepisy Ustawy o ochronie informacji niejawnych. 

2. W przypadku zaistnienia potrzeby udostępnienia Wykonawcy przez 

Zamawiającego informacji niejawnych niezbędnych do realizacji umowy - zostaną 

one przekazane zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie informacji 

niejawnych. 

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, o których 

mowa w ust. 1 oraz wynikających z Ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz 

RODO Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia informacji o tych zdarzeniach, a wynikłą z tego faktu szkodą  

 

§ 19. [inne postanowienia] 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowania przepisy 

Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, a także inne 

właściwe dla przedmiotu umowy przepisy. 

2. Spory między stronami powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywane 

będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

egzemplarz otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

 

    ZAMAWIAJĄCY                                                                                WYKONAWCA 
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Załącznik nr 4 do umowy  

 

 

 

Zamawiający – Gmina Słubice, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice 

 

 

PRZEKAZ 

 

Ja niżej podpisany ……………………………….., uprawniony do reprezentowania                            

Wykonawcy - ………………………………………, na podstawie art. 9211 ustawy - 

Kodeks cywilny oraz zgodnie z umową nr ……... zawartą w dniu ……………. r. 

w ……..……….., pomiędzy ……………………………….. - Zamawiającym, 

a Wykonawcą, oświadczam, że Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zapłaty 

na rzecz Podwykonawcy - …………………………..,                    kwoty 

…………………………………… zł (słownie: ………………………………….. złotych) 

stanowiącej wymagalne wynagrodzenie przysługujące Podwykonawcy, za wykonane 

prace ………………………………………………….., 

zgodnie z umową nr …….... zawartą w dniu ……………. r. w ……….…….., pomiędzy 

……………………………….. - Wykonawcą a Podwykonawcą. 

 

Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że dokonanie przez Zamawiającego zapłaty 

na rzecz Podwykonawcy kwoty ……………….……… złotych, o której mowa 

w niniejszym przekazie, zwalnia Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy 

z zobowiązania o zapłatę tej kwoty. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

data i podpis własnoręczny 
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Załącznik nr 6 do umowy 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

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”, 

informuję, że: 

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Słubice z siedzibą w Słubicach, 

ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice 

- inspektorem Pani/Pana danych osobowych w Gminie Słubice jest pani Monika Matela, adres e-mail: 

inspektor@cbi24.pl 

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z realizacją przez Panią/Pana niniejszej Umowy 

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 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 

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp” 

- 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 

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

• posiada Pani/Pan: 

−  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie 

z prawa do sprostowania 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) 

− 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 (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); 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO 

• nie przysługuje Pani/Panu: 

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

−  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO 

−  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 
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