
   
 

Załącznik nr 2 do SWZ 

PROJEKT UMOWY 
na wykonywanie usługi przyjęcia ładunku odpadów i transportu w miejsce  wskazane 

przez Zamawiającego – zadanie nr 1 
 
zawarta w dniu  …………………………… rok 
”EKO–REGION” sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, 97–400 Bełchatów ul. Bawełniana 18; wpisaną przez 

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 0000005790; NIP 769–19–17–979; REGON 590765381, BDO 000023260, 
wysokość kapitału zakładowego 71 390 500,00 zł, którą reprezentują:  

1) Mariusz Pękala  – Prezes Zarządu 
2) Iwona Koperska  – Wiceprezes Zarządu  

zwana dalej „Zamawiającym”, 
a  

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą” o następującej treści: 
 
Preambuła  
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego   
o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), Zamawiający i Wykonawca 
podpisali umowę o następującej treści: 
 
Przedmiot umowy 

§1 
1. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie przez Wykonawcę usług związanych z: 

1)  transportem ładunku odpadów na teren Z/I w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14 i 16, 
polegających na:  
a) podstawieniu taboru w miejsce wskazane przez Zamawiającego – teren/obszar 

obsługiwany przez Zamawiającego (szczegółowe informacje na temat miejsca 

podstawienia taboru będą podane w karcie drogowej wystawianej każdego dnia roboczego 
przez Zamawiającego - dyspozytora). 

b) przyjęciu określonego ładunku odpadów gromadzonych w kontenerach (pojemność od 5m³ 

do 36m³) lub/i pojemnikach o pojemności od 110l do 1100l – pojemniki zawierające odpad 
załadowywane będą przez posiadacza odpadów do w/w kontenerów – szczegółowe 
informacje na temat rodzaju odpadów przeznaczonych do odbioru, liczby 
kontenerów/pojemników, miejsca i daty odbioru odpadów/podstawienia 
pojemników/kontenerów oraz pozostałe uwagi/informacje dotyczące wykonywanej usługi 
będą podane w karcie drogowej wystawianej każdego dnia roboczego przez 
Zamawiającego – dyspozytora. Przyjęcie określonego ładunku odpadów dotyczy odpadów 

gromadzonych w kontenerach/pojemnikach uprzednio podstawionych przez Wykonawcę 
we wskazane miejsce przez Zamawiającego. Usługa będzie realizowana przez Wykonawcę 
w następujący sposób – możliwe trzy warianty: 
Wariant I (JEDEN KURS): 

Dostarczenie przez Wykonawcę kontenera/pojemnika we wskazane miejsce przez 
Zamawiającego, wykonanie załadunku odpadów przez posiadacza odpadów, wykonanie 

odbioru i przetransportowania odpadów zgromadzonych w kontenerze/ pojemniku na teren 
zakładu/instalacji w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14 i 16 (dopuszcza się skierowanie 
transportu odpadów na teren pozostałych zakładów Spółki ”EKO-REGION”); 
Wariant II (DWA KURSY):  
- Dostarczenie przez Wykonawcę kontenera/pojemnika we wskazane miejsce przez 
Zamawiającego i następnie powrót na pusto w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 
Następnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego odebranie kontenera/ 

pojemników z odpadami i przetransportowanie na teren zakładu/instalacji w Bełchatowie 
przy ul. Przemysłowej 14 i 16 (dopuszcza się skierowanie transportu odpadów na teren 
pozostałych zakładów Spółki ”EKO-REGION”); 
Wariant III (JEDEN KURS):  
Dostarczenie przez Wykonawcę kontenera/pojemnika we wskazane miejsce przez 
Zamawiającego i pozostawienie go pustego u posiadacza odpadów do zapełnienia i odbioru 

w ramach innego kursu oraz wykonanie odbioru odpadów zgromadzonych w drugim 

kontenerze/pojemniku podstawionym poprzednio u posiadacza odpadów  
i przetransportowanie na teren zakładu/instalacji w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14 
i 16 (dopuszcza się skierowanie transportu odpadów na teren na teren pozostałych 
zakładów Spółki ”EKO-REGION”). 
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c) zdaniu określonego ładunku odpadów poprzez wyładunek odpadów pod nadzorem osoby 

wskazanej przez Zamawiającego na terenie zakładu/instalacji w Bełchatowie przy  
ul. Przemysłowej 14 i 16 lub na terenie pozostałych zakładów Spółki ”EKO-REGION”. 

2) transportem ładunku odpadów na teren instalacji zewnętrznych, polegających na:  
a) podstawieniu taboru w miejsce wskazane przez Zamawiającego - zakład/instalacja 

Bełchatów przy ul. Przemysłowej 14 i 16, w tym podstawienie do załadunku kontenera  
w miejsce wskazane przez wyznaczoną osobę Zamawiającego na terenie 

zakładu/instalacji w Bełchatowie. 
b) przyjęciu określonego ładunku odpadów na terenie zakładu/instalacji w Bełchatowie przy 

ul. Przemysłowej 14 i 16 (załadunek odpadów do kontenera po stronie Zamawiającego) – 
szczegółowe informacje na temat rodzaju odpadu przewidzianego do transportu oraz 
pozostałe uwagi/informacje dotyczące wykonywanej usługi będą podane w karcie 
drogowej.  

c) przetransportowaniu określonego ładunku odpadów zgromadzonych w kontenerze  

w miejsce wskazane przez Zamawiającego – firma zajmująca się odzyskiem 
(surowców/odpadów).  

d) zdaniu określonego ładunku odpadów poprzez ich wyładunek w miejscu wyznaczonym  
w karcie drogowej.  

2. Ładunek, o którym mowa w ust.1 pkt. 1) obejmuje: 
1) odpady wytworzone, 
2) odpady zmieszane, 

3) odpady gromadzone selektywnie, 
4) odpady pozostałe. 

3. Ładunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) obejmuje: 
1) odpady przeznaczone do odzysku (surowce/odpady). 

4. Szacunkowa ilość odpadów do przetransportowania w okresie trwania umowy, o których mowa  
w ust. 1 pkt 1) to ok. 4 440,000 Mg (ok. 370,000 Mg na miesiąc). Szacunkowa ilość kilometrów 

do przejechania dla potrzeb wykonania usługi, o której mowa w ust. 1 pkt 1) to ok. 84 000 km 
(ok. 7 000 km na miesiąc). 

5. Szacunkowa ilość odpadów do przetransportowania w okresie trwania umowy, o których mowa 
ust. 1 pkt 2) to ok. 78 Mg (ok. 6,5 Mg na miesiąc). Szacunkowa ilość kilometrów do przejechania 

dla potrzeb wykonania usługi, o której mowa w ust. 1 pkt 2) to ok. 300 km (ok. 25 km na miesiąc) 
– surowce do odzysku.  

6. W okresie obowiązywania umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia, realizacja zamówienia 

będzie uzależniona od potrzeb Zamawiającego. Tym samym, Zamawiający nie gwarantuje, że 
szacowane ilości, o których mowa w ust. 4 i 5, zostaną zrealizowane. Wykonawcy nie przysługują 
żadne roszczenia w przypadku, gdy podczas obowiązywania niniejszej umowy okaże się, że ilość 
przetransportowanych odpadów i ilość przejechanych kilometrów będzie dotyczyła mniejszej bądź 
większej ilości wskazanych w ust. 4 i 5. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy zlecenie odbioru  
i transportu minimum 60% szacunkowych ilości odpadów oraz zlecenie przejechania minimum 
60% kilometrów, o których mowa w ust. 4 i 5. 

7. Wykonawca ma obowiązek zatrudniania na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu 
pracy wszystkich osób skierowanych do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia w ilości 
minimum trzech osób. 

8. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia przy pomocy sprzętu zapewnionego przez 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy dzierżawy sprzętu niezbędnego 

do wykonania przedmiotu zamówienia w dniu podpisania umowy. 

9. W przypadku awarii sprzętu objętego umową dzierżawy, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić  
w ciągu 24 godzin samochód zastępczy – w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawca 
zobowiązany jest zapewnić pojazd typu hakowiec trzyosiowy z żurawiem do obsługi kontenerów 
o pojemności około 30m³ lub hakowiec dwuosiowy przystosowany do obsługi kontenerów około 
7m³. W takim przypadku, samochód Wykonawcy zostanie uwzględniony w miesięcznym 
rozliczeniu zrealizowanej usługi na takich samych zasadach, jak samochody przekazane 
Wykonawcy w dzierżawę (za zapewnienie przez Wykonawcę samochodu nie przysługuje mu 

dodatkowe wynagrodzenie). 
 
Obowiązki Wykonawcy 

§2 
1. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) wykonywać przedmiot niniejszej umowy rzetelnie i terminowo. 
2) do zabezpieczenia swoich pracowników przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy 

w odzież roboczą (w kolorach wskazanych przez Zamawiającego – wzór i kolor odpowiadający 
normom obowiązującym w firmie Zamawiającego), a ubrania robocze muszą być zgodne ze 
standardami i przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 
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3) przestrzegać wytycznych zarządzeń i instrukcji wewnętrznych obowiązujących  

u Zamawiającego, które Zamawiający przedstawi Wykonawcy w dniu podpisania niniejszej 
umowy: 
a) w sprawie instrukcji obsługi i napraw taboru samochodowego i sprzętu będącego 

własnością Spółki wprowadzonej Zarządzeniem Prezesa Zarządu XXIV/PZ/2021 z dnia 
17.05.2021. 

b) w sprawie legalizacji, remontu podręcznego sprzętu gaśniczego oraz prób ciśnieniowych 

hydrantów i węży hydrantowych wprowadzonego Zarządzeniem Prezesa Zarządu  
nr II/PZ/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku; 

4) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia pojemników/kontenerów na swój koszt do naprawy 
lub do ich wymiany na nowe o parametrach takich samych (termin naprawy lub wymiany 
pojemników/kontenerów musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego - naprawa lub 
wymiana musi nastąpić w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych licząc od dnia zniszczenia lub 
uszkodzenia pojemników/kontenerów). 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 
1) wykonywanie usług odbioru, zbierania odpadów i prowadzenie transportu drogowego zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustaw i rozporządzeń, w szczególności: 
a) O transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U.2021.919 z późn. zm.); 
b) O czasie pracy kierowców, (Dz. U. 2019.1412 z późn. zm.) z uwzględnieniem art. 13 lit.  

h Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie harmonizacji 
niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz 

zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98 jak również 
uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 i art. 29 ustawy o czasie pracy 
kierowców; 

c) Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. 2021.450 z późn. zm.); 
d) O drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2021.1376 z późn.  zm.); 
e) Prawo przewozowe (tekst jednolity: Dz. U. 2020.8 z późn. zm.); 

f) O przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity: Dz. U. 2021.756 z  późn. zm.); 
g) O tachografach (tekst jednolity: Dz. U. 2020.900 z późn. zm.); 
h) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie dróg krajowych 

lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokość stawek 

opłaty elektronicznej (Dz. U.2021.32 z późń. zm.); 
i) Ustawy o odpadach (tekst jednolity: Dz.U.2021.779 z późn. zm.); 
j) Rozporządzenie Ministerstwa Środowiska z 16 czerwca 2009 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. 
2009.104.868 z późn. zm.). 

k) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U. 
2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.); 

l) Ustawa z dnia  26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1320  
z późn. zm.).  

3. W celu wykonania przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w §1, Wykonawca zobowiązany jest 
do: 
1) Prawidłowego wypełniania kart drogowych, które Wykonawca otrzymywać będzie przed 

rozpoczęciem kursu z określonym ładunkiem odpadów. Prawidłowe wypełnianie kart 
drogowych polegać będzie na: 

a) wpisywaniu odpowiedniego oznaczenia transportowanego ładunku odpadów, 

b) opisywaniu zdarzeń powodujących przekroczenie przez Wykonawcę liczby kilometrów dla 
danej trasy, 

c) wpisywaniu czasu rozpoczęcia i zakończenia wykonywania transportu określonego 
ładunku odpadów, 

d) wpisywaniu stanu licznika samochodu przed i po rozpoczęciu kursu transportu ładunku 
odpadów; 

e) wpisywaniu przejechanej liczby kilometrów dla danej trasy, 

f) wpisywaniu wagi transportowanego ładunku dla danej trasy, 
g) ewentualnym określeniu przyczyn braku wykonania transportu określonego ładunku 

odpadów, 
h) podpisywaniu karty drogowej przez kierowcę Wykonawcy, który wykonywał transport 

ładunku odpadów. 
2) Prawidłowego dokumentowania czynności związanych z obsługą tachografów analogowych, 

jak i cyfrowych m.in. poprzez prawidłowe uzupełnianie, ewidencjonowanie i przechowywanie 

tarczy z tachografów analogowych oraz prawidłowe rejestrowanie, zgrywanie  
i przechowywanie danych z tachografów cyfrowych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
wglądu do gromadzonych danych oraz może w każdym czasie żądać ich przedstawienia za 
wskazany okres. 

3) Wykonywania następujących czynności: 
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a) Realizacji transportu ładunku odpadów na danej trasie tylko na polecenie dyspozytora 

Zamawiającego, 
b) Rozpoczynania i kończenia kursów w miejscach wskazanych w karcie drogowej, za 

wyjątkiem przypadków kiedy dyspozytor Zamawiającego zmieni kolejność kursów czy 
liczbę kursów w danym dniu, 

c) Zgłaszania uwag do wystawionej karty drogowej przed rozpoczęciem wyznaczonych 
kursów transportu ładunku odpadów, 

d) Informowania dyspozytora Zamawiającego o braku karty drogowej, która powinna być 
wystawiona na dany dzień wykonywania kursów transportu ładunku odpadów, 

e) Zdawania dyspozytorowi Zamawiającego poprawnie wypełnionej karty drogowej w dniu 
następnym po wykonaniu kursów z danej karty. Przyjęcie karty drogowej zostanie 
potwierdzone przez dyspozytora Zamawiającego lub osobę wskazaną przez niego (wzór 
potwierdzenia stanowi załącznik nr 1 do umowy), 

f) Zdawania dyspozytorowi Zamawiającego poprawnie wypełnionej karty drogowej. 

Przyjęcie karty drogowej zostanie potwierdzone przez dyspozytora Zamawiającego lub 
osobę wskazaną przez niego (wzór potwierdzenia stanowi załącznik nr 1 do umowy), 

g) W przypadku oddalenia miejsca stacjonowania pojazdów o minimum 20 km od miejsca 
pracy dyspozytora Zamawiającego, Wykonawca maksymalnie do 4 dni roboczych 
przekazywać będzie poprawnie wypełnione karty drogowe za dany tydzień wykonywanej 
usługi. Przyjęcie kart drogowych zostanie potwierdzone przez dyspozytora 
Zamawiającego lub osobę wskazaną przez niego (wzór potwierdzenia stanowi załącznik 

nr 1 do umowy), 
h) Bieżące informowanie dyspozytora Zamawiającego o wszelkich zmianach (trudnościach) 

związanych z ustaloną trasą wykonania usługi transportu ładunku odpadów – awariach 
samochodu, wprowadzonych objazdach dróg, opóźnieniach (trudnościach) w sprawnym 
przeprowadzeniu załadunku  bądź rozładunku, zmianą transportowanego kodu odpadów 
itp., 

i) Informowania dyspozytora Zamawiającego o braku wykonania w danym dniu ustalonego 
kursu transportu ładunku odpadów z podaniem przyczyny, 

j) Zapewnienia ciągłości wykonywanej usługi transportu ładunku odpadów, tj.: 
wykonywania wszystkich kursów transportu ładunku odpadów wskazanych na kartach 

drogowych, 
k) Wykonywania kursów, w tym ich rozpoczynania i kończenia, według wytycznych  

i wskazanych miejsc określonych w karcie drogowej, 

l) Wybierania możliwie najkrótszego wariantu przejechania danej trasy (dyspozytor 
Zamawiającego będzie uprawniony do wskazania Wykonawcy przebiegu trasy). 

m) Wykonywania kursów transportu ładunku odpadów zgodnie z wystawiona kartą drogową, 
n) Weryfikowania odbieranych odpadów zgodnie z informacjami podanymi na karcie 

drogowej dotyczącej danego kursu. W przypadku załadowania do kontenera/pojemnika 
innych odpadów od podanych w karcie drogowej, Wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego skontaktowania się z Zamawiającym – dyspozytorem, 

o) Przestawiania kontenerów na terenie Zakładu/Instalacji Bełchatów, 
p) Poprawnego ważenia i rozważania samochodów na instalacjach/zakładach, 
q) Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego prowadzenia ewidencji wykonywanych 

transportów za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz  
o gospodarce odpadami (BDO), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

r) Wykonawca zobowiązuje się do tego, że każdy kierujący środkiem transportu, którym 

transportowane będą odpady, będzie posiadał w trakcie transportu potwierdzenie 
wygenerowane z BDO, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

s) Przekazywania dyspozytorowi Zamawiającego uwag do dzierżawionego sprzętu, 
niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy, 

t) Przekazywania dyspozytorowi Zamawiającego pisemnych odpowiedzi na zgłoszone uwagi 
do wykonywanego przedmiotu umowy maksymalnie do trzech dni roboczych od daty 
otrzymania informacji drogą elektroniczną e-mail. 

4. Wykonawca ma obowiązek zatrudniania na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu 
pracy wszystkich osób skierowanych do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia. 

5. W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy, odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia. 
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. 
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4) W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy;  
b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę składek 
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za 
ostatni okres rozliczeniowy; 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO. 
Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
d) oświadczenia pracownika. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania w deklaracji 
VAT podatku należnego z tytułu wystawionych faktur objętych niniejszą umową. 

7. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem usługi do przedłożenia następujących 
dokumentów w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem: licencje, prawa jazdy 
kierowców, zaświadczenia lub oświadczenia wystawione stosownie do ustawy o transporcie 
drogowym, uprawnienia dźwigowe. Kopie w/w dokumentów powinny zostać zanonimizowane  
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), 
znajdującej się na stronie internetowej www.eko-region.pl.  

8. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego jest rachunkiem wskazanym w jednolitym 

wykazie podatników VAT (tzw. Biała Lista) dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej 
Administracji Skarbowej (KAS) na stronie internetowej https://www.gov.pl /web/kas/wykaz-
podatników-vat. 

9. Administratorem danych osobowych Zamawiającego uzyskanych w związku z zawarciem Umowy, 
jest Wykonawca. Jednocześnie w przypadku udostępnienia Wykonawcy – w zakresie niezbędnym 
dla wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów w związku z realizacją umowy (na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – danych osobowych swoich pracowników, współpracowników, 
zleceniobiorców, pełnomocników, kontrahentów, czy innych osób, Zamawiający zobowiązuje się 
do poinformowania tych osób o zakresie danych osobowych przekazanych Wykonawcy oraz o tym, 
że Wykonawca jest Administratorem ich danych osobowych a ponadto, że Zamawiający jest 

źródłem, od którego Wykonawca - Administrator pozyskał ich dane. W dniu podpisania umowy 
Wykonawca-Administrator danych osobowych zobowiązany jest przedłożyć pełną treść klauzuli 
informacyjnej administratora danych osobowych. 

 
Obowiązki Zamawiającego 

§3 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 
1) Współpracy z Wykonawcą przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy, 
2) Przeprowadzenia szkolenia kierowców Wykonawcy z zakresu wykonywanych czynności,  

o których mowa w §2 ust. 3 w ciągu dwóch dni od daty zawarcia niniejszej umowy. Szkolenie 
zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez dyspozytora Zamawiającego  
i kierowców Wykonawcy, 

3) Wystosowania do Wykonawcy pisemnej informacji drogą elektroniczną e-mail o wszelkich 

nieprawidłowościach związanych z wykonywaniem obowiązków wskazanych w §2 ust. 3. 
4) W pierwszym dniu roboczym miesiąca, dyspozytor Zamawiającego uprawniony będzie  do 

wystosowania do Wykonawcy drogą elektroniczną e-mail informacji z uwagami do 
wykonywanych czynności, o których mowa w §2 ust. 3 umowy. Wykonawca maksymalnie do 
trzeciego dnia roboczego miesiąca zobowiązany będzie do udzielenia dyspozytorowi 
Zamawiającego odpowiedzi na wystosowane uwagi oraz do skorygowania wskazanych 
nieprawidłowości.  

2. Zamawiający oświadcza, iż posiada wpis do BDO w zakresie umożliwiającym realizację 
przedmiotu zamówienia. 
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Obowiązki Stron umowy 
§4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) przestrzegania zasad i przepisów z zakresu BHP i PPOŻ, 
2) dopuszczania do pracy pracowników tylko z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, 
3) dysponowaniem osobą/osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadającymi wymagane uprawnienia, tj.: zaświadczenia ADR – potwierdzające ukończenie 
przez kierowcę kursu ADR i złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dla kierowców 
wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych w zakresie podstawowym zgodnie 
z ustawą z dnia 19.08.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tj. Dz. U. z 2021 r., 
poz. 756 z późn. zm.); 

4) znajomości obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz zasady postępowania na 
wypadek powstania pożaru, 

5) ścisłego przestrzegania wytycznych zabezpieczenia przeciwpożarowego ustalonego dla 
danego rodzaju prac, 

6) przerwania pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunków umożliwiających 
powstanie pożaru i zameldowanie o tym Zamawiającemu, 

7) sprawdzenia każdorazowo czy podręczny sprzęt gaśniczy przeznaczony do zabezpieczenia 
miejsca pracy i jego otoczenia jest przydatny do natychmiastowego użycia, 

8) przestrzegania zakazu wnoszenia, przechowywania, spożywania alkoholu oraz środków 

odurzających przez swoich pracowników, 
9) przestrzegania zakazu stawiania się do pracy pracowników w stanie nietrzeźwości lub pod 

wpływem środków odurzających, 
10) zapewnienia swoim pracownikom sprzętu ochrony indywidualnej wymaganego przy 

prowadzonych pracach, 
11) dopuszczania do pracy pracowników z aktualnymi badaniami w zakresie medycyny pracy 

(wstępne, kontrolne, okresowe), 
12) dopuszczania do pracy pracowników z aktualnym szkoleniem w zakresie BHP (wstępne, 

stanowiskowe, okresowe). 
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzania niezapowiedzianych, wyrywkowych 

kontroli trzeźwości pracowników zatrudnianych przez Wykonawcę, a ten wyraża na powyższe 
zgodę. 

3. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązku zachowania trzeźwości lub innego naruszenia, 

Wykonawca ma obowiązek przedstawienia pisemnego sprawozdania Zamawiającemu 
z podjętych działań zaradczych. 

4. W przypadku braku sprawozdania, o którym mowa w ust. 3 powyżej lub powtórnego naruszenia 
obowiązku zachowania trzeźwości, Zamawiający  ma prawo do żądania wymiany pracownika na 
posiadającego takie same kwalifikacje i uprawnienia i nałożenia na Wykonawcę kary umownej 
w wysokości 20 % wartości umowy wskazanej w § 7 ust. 1. 

 

§5 
1. Zamawiający nie ponosi kosztów holowania i postoju, powstałych w wyniku popełnienia przez 

Wykonawcę lub jego pracowników wykroczeń lub przestępstw w czasie wykonywania usług 
dzierżawionym sprzętem, określonych w przepisach powszechnie obowiązujących. Zdanie 
poprzednie dotyczy także kar nakładanych w drodze postępowania administracyjnego przez 

inspekcję transportu drogowego.  

2. Jeżeli na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia niniejszej 
umowy, w szczególności w przypadku awarii, przeglądów serwisowych i napraw w okresie 
gwarancji, Zamawiający może na własny koszt dostarczyć Wykonawcy pojazd zastępczy na 
okres nie dłuższy niż 14 dni. W takim przypadku zamiana samochodu/ów nie stanowi zmiany 
niniejszej umowy oraz umowy dzierżawy określonej w §1. Wówczas dla przekazania pojazdu 
awaryjnego wystarczy spisać protokół przekazania na ogólnie obowiązującym druku. W tym 
przypadku odpowiedzialność za zgodne z przepisami ustawy o transporcie drogowym 

wykonywanie transportu ponosi Wykonawca (informacja przekazywana przez Wykonawcę do 
właściwego miejscowo Starosty o zastąpieniu pojazdu innym pojazdem w ramach udzielonej na 
transport drogowy licencji na przewóz rzeczy). 

 
Termin 

§6 
1. Usługa będzie realizowana od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy bądź też do 

momentu wykorzystania środków przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy,  
o których mowa w §7 ust. 1 i ust. 2 umowy w zależności od tego, która z powyższych okoliczności 
wystąpi wcześniej. W przypadku wykorzystania środków wskazanych w §7 ust. 1 i ust. 2 umowa 
ulega automatycznemu rozwiązaniu i nie wymaga składania przez Zamawiającego dodatkowych 
oświadczeń woli. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi w dniach od poniedziałku do soboty od 

godziny 7.00, na podstawie pisemnych zleceń wystawianych przez Zamawiającego. 
 
Rozliczenie usługi i wynagrodzenie 

§7 
1. Maksymalna kwota przeznaczona na realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 

pkt 1) wynosi …………………………… zł netto (słownie: ………….) plus obowiązujący podatek VAT 

(8%) w wysokości ………….. (słownie: ………………..), co daje kwotę brutto …………….. (słownie: 
………………..).  

2. Maksymalna kwota przeznaczona na realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 
pkt 2) wynosi …………………………… zł netto (słownie: ………….) plus obowiązujący podatek VAT 
(23%) w wysokości ………….. (słownie: ………………..), co daje kwotę brutto …………….. (słownie: 
………………..).  

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie netto stanowiące iloczyn 

przejechanych kilometrów oraz ceny za 1 km, która wynosi………………………. . Do ceny zostanie 
doliczona obowiązująca stawka podatku VAT.  

4. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT stanowić będą zaakceptowane przez obie 
strony: 
1) raport z oprogramowania systemowego EKO-SIEĆ – Flota – ilości przejechanych kilometrów; 
2) raport z tras i ilości przejechanych km– rozliczenie wewnętrzne arkusz kalkulacyjny. 

5. Rozliczenie za przedmiot umowy będzie następować w systemie miesięcznym na podstawie 

prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest 
obustronnie zaakceptowane rozliczenie za dany miesiąc, w terminie do 5-go dnia roboczego 
następującego po danym okresie rozliczeniowym. Okresem rozliczeniowym jest cały miesiąc 
kalendarzowy. W przypadku, gdy niniejsza umowa nie zostanie zawarta z pierwszym dniem 
kalendarzowym miesiąca i nie zakończy się z ostatnim dniem miesiąca, okres rozliczeniowy 
obejmować będzie ilość dni wykonanej usługi w danym miesiącu kalendarzowym. 

6. Należność za usługę przekazywana będzie na konto wskazane przez Wykonawcę w ciągu ….. dni 
od daty wystawienia faktury VAT. 

7. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze jest rachunkiem 
rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 Prawa bankowego, dla którego jest 

prowadzony rachunek VAT oraz który znajduje się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 
podatnicy VAT, o którym mowa w art.96b ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług.  

8. Wynagrodzenie może być, a w przypadku transakcji dotyczących nabycia towarów lub usług  

z załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług będzie, zapłacone z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów  
i usług. 

9. Wynagrodzenie może być, a w przypadku transakcji dotyczących nabycia towarów lub usług  
z załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług będzie, zapłacone z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów 
i usług. 

10. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy  
z którego wypłacane są środki. Jeżeli koniec terminu płatności przypada w sobotę lub dzień 
ustawowo wolny od pracy, za termin płatności uważa się pierwszy dzień roboczy następujący po 
takim dniu. 

11. Wszelkie rozliczenia dotyczące umowy będą dokonywane w walucie polskiej. 

 

Należyte wykonanie umowy 
§8 

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
w wysokości 3% wynagrodzenia ryczałtowego brutto w kwocie …………… zł (słownie: ………….. 
…/100 złotych) w postaci ……………………………………. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu wszelkich roszczeń  
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania lub nie wykonania, w tym obowiązku zapłaty 

przez wykonawcę wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, a także z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania wynikającego z umowy stosunku prawnego, o jakim mowa w art. 376 
kc, ukształtowanego między Zamawiającym a Wykonawcą jako ewentualnymi dłużnikami 
solidarnymi, rozstrzygającego o obowiązku zwrotu Zamawiającemu całości kwot, w razie ich 
zapłaty Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom przez Zamawiającego. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej będzie nieodwołane, bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie i powinno 

być wystawione na Zamawiającego. Do gwarancji zastosowanie będzie mieć prawo polskie 
a sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta. Treść gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego pod rygorem uznania braku jego 
dostarczenia. Po wykonaniu umowy zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy według zasad 
przewidzianych w art. 453 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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4. W przypadku zmiany na mocy aneksu do niniejszej umowy terminu realizacji przedmiotu umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość zabezpieczenia dla całego okresu realizacji 
przedmiotu umowy, w szczególności winien dokonać w razie potrzeby stosownego przedłużenia 
terminu zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dacie zawarcia aneksu do 
umowy. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wnoszone w pieniądzu, należy wpłacić na konto 
Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie o nr 24 8965 0008 2001 0006 4288 0001. 

6. W sytuacji wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, Zamawiający zwraca kwotę zabezpieczenia 
zgodnie z art. 450 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 
Kary umowne 

§9 
1. Strony ustalają, że Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia kary pieniężnej dla Wykonawcy: 

1) za każdorazowe zdarzenie drogowe, w wyniku którego obciążona zostanie polisa 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) Zamawiającego. Wysokość 
kary za pojedyncze zdarzenie wynosi 1000 złotych. Zamawiający wskaże pisemnie zdarzenie 

drogowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim i nałoży kary w ostatnim miesiącu 
obowiązywania niniejszej umowy. 

2) za stwierdzenie naruszenia obowiązku wynikającego z §2 ust. 1 pkt 2. Wysokość kary za brak 
odzieży roboczej u jednego pracownika wynosi 500 złotych za każdy dzień braku odzieży 
roboczej. Zamawiający wskaże pisemnie miejsce i czas stwierdzenia naruszenia, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim i nałoży kary w ostatnim miesiącu obowiązywania niniejszej 
umowy. 

3) za niewykonanie usługi - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 1 
za każdy dzień niewykonania usługi lub za każdorazowe niewykonanie usługi w danym dniu. 
W przypadku, gdy niewykonanie usługi nastąpi w pierwszym miesiącu obowiązywania umowy, 
wówczas kara umowna wyniesie 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 1. 

Niewykonanie usługi polega na niedokonaniu przyjęcia i przetransportowania ładunku odpadów 
zgodnie ze zleceniem wydanym przez Zamawiającego. 

4) W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi, Wykonawca zobowiązany 
jest, oprócz sankcji wskazanej w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu, z własnej inicjatywy lub 

na żądanie Zamawiającego do usunięcia skutków zaniedbania na koszt własny. 
5) za stwierdzenie naruszenia obowiązku wynikającego z §2 ust. 1 pkt 3 i §4 ust. 1 (z wyłączeniem 

§4 ust. 1 pkt 7 i 8) wysokość kary za każdorazowe naruszenie obowiązku wynosi 300 złotych. 

Zamawiający wskaże pisemnie naruszenia, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 3 i §4 ust. 1  
(z wyłączeniem §4 ust. 1 pkt 7 i 8) i nałoży kary w ostatnim miesiącu obowiązywania niniejszej 
umowy. 

6) Za niewykonanie prawidłowo czynności wskazanych w §2 ust. 3 umowy, wprowadza się kary 
w wysokości 200 zł za każdą niewykonaną czynność wymienioną w informacji, o której mowa 
w § 3 ust. 1 pkt 3) umowy.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

1) 5 000 zł za każdego pracownika wykonującego czynności w zakresie realizacji zamówienia, 
którego Wykonawca nie zatrudnił na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

2) 5 000 zł za każdego pracownika wykonującego czynności, będąc pod wpływem alkoholu lub 
środków odurzających.  

3) 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki  

w zapewnieniu ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla całego okresu 
realizacji przedmiotu umowy. 

4) w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w §7 ust. 1. 

5) w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki  
w dostarczeniu w wymaganym terminie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 7. 

6) w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki  
w wykonaniu naprawy lub wymiany zniszczonych lub uszkodzonych pojemników/kontenerów. 

7) w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 1 w przypadku 
niezapewnienia w ciągu 24 godzin samochodu zastępczego, o czym mowa w §1 ust. 9. 

3. W przypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych Zamawiający zastrzega sobie 
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

4. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę, strony ustalają karę umowną w wysokości 

10 % kwoty brutto określonej w § 7 ust. 1. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od daty wystawienia noty 

obciążającej.  
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6. W przypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, określonych  
w Kodeksie Cywilnym. 

7. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy czy jej 
rozwiązania. 

8. Maksymalna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów, do których zapłacenia zobowiązany 
jest Wykonawca wynosi 40 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 1. 

 
Rozwiązanie umowy 

§10 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem prawa do żądania od 

Wykonawcy zapłaty kary umownej, o której mowa w § 9 ust. 4: 
1) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
2) w przypadku, gdy pracownik Wykonawcy nie pojawi się w miejscu wykonywaniu przedmiotu 

niniejszej umowy, 
3) w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje bądź nienależycie wykonuje przedmiot umowy 

i mimo upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu nadal go nie realizuje, bądź nie 
zmienia sposobu jego wykonywania, 

4) w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia obowiązków wynikających z umowy, 
5) w przypadku, gdy Wykonawca nie zatrudnił pracowników wykonujących czynności w zakresie 

realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, 

6) w przypadku zwłoki trwającej powyżej 5 dni kalendarzowych w przedłożeniu przez Wykonawcę 
dokumentów, o  których mowa w §2 ust. 7 niniejszej umowy, 

7) w przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej bez 
zgody Zamawiającego, 

8) w przypadku zwłoki trwającej powyżej 10 dni kalendarzowych w wykonaniu naprawy lub 
wymiany zniszczonych lub uszkodzonych pojemników/kontenerów, 

9) w przypadku zwłoki trwającej powyżej 10 dni kalendarzowych w zapewnieniu ciągłości 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla całego okresu realizacji przedmiotu umowy. 

10) w przypadku niezapewnienia przez Wykonawcę samochodu zastępczego, o czym mowa w §1 
ust. 2. 

11) w przypadku utraty przez Wykonawcę uprawnień wymaganych przepisami prawa do 
wykonywania przedmiotu zamówienia. 

12) w przypadku rozwiązania umowy dzierżawy sprzętu. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w przypadku likwidacji, ogłoszenia 
upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy. 

3. Rozwiązanie umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać 
uzasadnienie. 

4. Rozwiązanie umowy bez wzajemnych roszczeń finansowych może nastąpić w każdym czasie 
jedynie za pisemną zgodą obu stron. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym 

nastąpiło wypowiedzenie umowy w następujących przypadkach: 
1) zmniejszenie lub zmiana zakresu usług; 
2) zmiany profilu wykonywanych usług; 
3) w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym oraz interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy; 

4) w przypadku, gdy Wykonawca na skutek złego stanu technicznego samochodów 
przekazanych w dzierżawę, nie będzie w stanie wykonywać przedmiotu umowy. 

 
Zmiany umowy 

§11 
1. Wszelkie „istotne” zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci 

aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający, niezależnie od wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustawie Pzp lub  
o których mowa w innych obowiązujących przepisach prawa, w tym w ustawie z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
(tj.Dz.U. z 2020 poz. 1842 ze zm.), przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: 
1) zmiany sposobu  wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany regulacji prawnych 

odnoszących się do praw i obowiązków  stron umowy, wprowadzonych po zawarciu umowy, 
wywołujących  niezbędną potrzebę zmiany sposobu  realizacji umowy,  

2) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT  
w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT 
dla usług objętych przedmiotem umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza 
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możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, 

jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za usługi, których do dnia zmiany stawki 
podatku VAT jeszcze nie wykonano, 

3. Zmiany danych teleadresowych oraz zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami nie 
wymaga formy aneksu do umowy. 

 
Poufność 

§12 
1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są do przestrzegania przepisów o zachowaniu tajemnicy 

służbowej i państwowej w związku z zapisami niniejszej umowy zakresem powierzonych prac, jak 
również w zakresie zachowania tajemnicy danych osobowych. 

2. Strony traktują jako poufne warunki niniejszej umowy oraz wszelkie informacje uzyskane  
w trakcie i w związku z realizacją umowy, z wyłączeniem informacji, które: 

1) stały się publicznie dostępne w inny sposób, niż w wyniku ujawnienia ich przez jedną ze Stron, 

2) zostały ujawnione na żądanie uprawnionych organów działających w ramach ich kompetencji, 
3) były znane Wykonawcy przed zawarciem niniejszej umowy, 

4) zostały ujawnione za zgodą Stron. 
3. Obowiązek poufności obowiązuje również przez okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od 

rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. 
4. Zamawiający zgadza się na podanie firmy Zamawiającego i przedmiotu niniejszej umowy na liście 

referencyjnej publikowanej przez Wykonawcę. 

 
Postanowienia końcowe 

§13 
1. Za szkody wyrządzone przez Wykonawcę na mieniu Zamawiającego lub na mieniu innych 

podmiotów odpowiada Wykonawca. Zamawiający w takim przypadku może żądać od Wykonawcy 
naprawy wyrządzonej szkody w terminie podanym w piśmie skierowanym do Wykonawcy, 

uzależnionym od wyrządzonej szkody.  
2. Jeśli Wykonawca nie naprawi szkody, Zamawiający ma prawo do powierzenia wykonania tych 

napraw innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.  
3. Zamawiający w celu pokrycia kosztów naprawy szkody uprawniony jest do potrącenia należnej 

kwoty wynikającej z pokrycia usunięcia bądź naprawy szkody z bieżącego, należnego 
wynagrodzenia Wykonawcy, po bezskutecznym upływie terminu wzywającego Wykonawcę do 
naprawy wyrządzonej szkody i pokrycia kosztów naprawy. 

 
§14 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§15 
Ewentualne spory wynikłe ze stosowania umowy strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze ugody. 

W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, spór rozstrzygnie sąd 
powszechny właściwy siedzibie Zamawiającego.  
 

§16 
1. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w przypadku udostępniania danych osobowych 

Strony postępować będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi z zakresu ochrony danych 

osobowych 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, zwane dalej „RODO” znajdującym się na stronie internetowej www.eko-region.pl 

2. Wykonawca oświadcza, iż zapewnia  wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi 
wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów RODO, 

mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 
3. Wykonawca oświadcza, iż znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących 

przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów RODO mających zastosowanie, które 
zobowiązany jest wykonywać podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora 
danych.  

4. Wykonawca  oświadcza, iż dopełnił wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których dane 
przekazał oraz w stosunku do Zamawiającego wynikających z przepisów o ochronie danych 

osobowych i przepisów RODO. 
5. Wobec osób i reprezentantów, którymi posługuje się podczas realizacji postanowień niniejszej 

Umowy, spełni w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny ”EKO-REGION” sp. z o.o.  
(zgodnie z art. 14 RODO), znajdujący się na stronie internetowej: www.eko-region.pl 
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Przedmiotowy obowiązek będzie wypełniany także względem każdej nowej osoby  

i reprezentanta, którego dane są lub mają być przekazane ”EKO-REGION” sp. z o.o.   
6. Wykonawca oświadcza, iż przekazywane  przez niego dane osobowe mogą być wykorzystane 

wyłącznie w celach związanych z realizacją niniejszej umowy. 
 

§17 
1. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej, bez 

pisemnej zgody Zamawiającego. 
2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć realizacji umowy innemu Wykonawcy. 
3. Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego 

adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio 
wskazany adres będą uważane za skuteczne. 

4. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy Strony rozstrzygać będą w miarę możliwości  
w sposób polubowny. 

5. Wszelkie zawiadomienia związane z umową będą sporządzane na piśmie i będą doręczane na 
adresy:   

1) dla Zamawiającego: ”EKO-REGION” sp. z o.o. ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów. 
2) dla Wykonawcy: …………………………  

7.  Osoby wyznaczone do kontaktu:  
1) Wykonawca wyznacza ……………………. tel.:............... jako osobę do kontaktu przy 

wykonywaniu niniejszej umowy. 

2) Zamawiający wyznacza: 
a) Marlena Markiewicz tel.: 44/6353712 wew. 27; e-mail: mlmarkiewicz@eko-region.pl, 
b) Paulina Pietrasiak tel.: 44/6353712 wew. 23; e-mail: ppietrasiak@eko-region.pl, 
c) Agnieszka Tatara tel.: 44/6353712 wew. 31, e-mail: atatara@eko-region.pl. 

            jako osoby do kontaktu przy wykonywaniu niniejszej umowy. 
 

§18 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
 

Wykaz załączników do umowy: 
− Wzór potwierdzenia - Załącznik nr 1 do umowy 
 

 
 

Zamawiający:       Wykonawca: 
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