
Projektowane postanowienia urnowy

UMOWA RZP.272 2021 Załącznik nr.. ... Do SWZ

zawarta w dniu 2021 r., w Łomiankach, pomiędzy: Nr RZP. 271.

Gminą Łomianki z siedzibą w Łomiankach. ul. Warszawska 115. 05-092 Łomianki.

reprezentowaną przez Burmistrza Łomianek — Małgorzatę Żebrowską - Piotrak.

NIP: 1181768394. Nr BDO 000155200. zwaną dalej „Zamawiającym”.

a

(ir p;typadku przedsiębiorci npisanego do KRSj

z siedzibą w

przy ulicy „ wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS: Nr BDO

zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, NIP
reprezentowanym przez

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG)
(imię i nazwisko)

działającym pod finną siedzibą
w przy ulicy wpisanym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, zwanym w treści umowy
„Wykonawcą”, NIP regon Nr BDO

Pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji oraz choinek świątecznych z terenu gminy Łomianki oraz z terenu
Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego
w Łomiankach przy uL Brukowej 2A w okresie od I stycznia 2022 roku do 31 grudnia
2022 roku.

W wyniku wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym xy trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z art. 129 ust. pkt I ustawy z dnia li września 209 r. (tj. Dz. U.
z 202 r., poz 1129 ze. zm.) Prawo zamówień publicznych zwaną dalej „ustawa Pzp” zostala
zawarta umowa o następującej treści:

*1
PRZEDMIOT UMOWY

I. Przedmiotem umowy jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji z terenu gminy Łomianki oraz z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych zgodnie z zapisami ustawy z dnia S września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. J. Dz. Ii. 2021, poz. 888 ze zm.), tj.:
1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

o kodzie 20 02 Ol od właścicieli zamieszkalych nieruchomości zlokalizowanych na
terenie gminy Łomianki;

2) dostarczenie i rozdysponowanie mieszkańcom worków do zbiórki odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji;

3) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
dostarczanych przez mieszkańców do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (GPSZOK) zlokalizowanego przy ul. Brukowej 2a
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w Łomiankach;
4) transport odpadów komunalnych;
5) zagospodarowanie odpadów zgodnie wytycznymi przyjętymi w przepisach prawa.

2. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób zapewniający osiągnięcie
odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do skladowania zgodnie z zapisami ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. DzJJ. 2021.
poz. 888 ze zm.) oraz aktualnie obowiązującymi aktami wykonawczymi do powyższej
ustawy, w szczególności Rozporządzeniem Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji (Dz.U. 2017 poz. 2412).

3. Przewidywana ilość wytwarzanych odpadów tj. ilość Mg odpadów, jaką Wykonawca
zobowiązany jest odebrać w okresie realizacji zamówienia wynosi 3 765,00 Mg., w tym
przewidywana:
1) 3 200.00 Mg od właścicieli zamieszkałych nieruchomości zlokalizowanych na terenie

gminy Łomianki,
2) 565.00 Mg z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

(GPSZOK).

Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca jest zobowiązany do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu

nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się
z obowiązku w zakresie segregacji odpadów, Wykonawca zobowiązany będzie w terminie
5 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do pisemnego poinformowania
Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela
nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie zalączyć dokumentację
fotograficzną i protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi
jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie
doszło do ustalenia ww. zdarzenia. Wykaz nieruchomości niesegregąjących odpadów
stanowić będzie załącznik do protokołu odbioru prac. Złożenie wykazu nieruchomości
niesegregujących odpadów jest równoznaczne z nfomiacją. iż pozostali wlaściciele
segregują odpady komunalne ulegające biodegradacji.

2. Do obowiązków” Wykonawcy będzie należało:
1) Ważenie odebranych odpadów” w punkcie wagowym zlokalizowanym

w miejscu przekazywania odpadów do przetwarzania. Przyjmowane odpady
muszą być każdorazowo ważone na legalizowanej wadze, a ważenie musi być
potwierdzone wystawieniem kwitu wagowego;

2) przekazywanie odebranych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości
zebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji do instalacji
odzysku i unieszkodliwiania odpadów. zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach

. j. Dz. U. 2021 r. poz.779 ze zm.);
3) gospodarowanie odebranymi odpadami w sposób zapewniający wywiązywanie

się Gminy z obowiązków nałożonych w rozporządzeniach wydanych na
podstawie ustawy z dnia 13 września 2012 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t. j Dz. U. 2021 r. poz. 888 ze. zm.)

— osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowanie
do ponownego wykorzystania materiałów odpadowych zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. Na potwierdzenie realizacji
tego obowiązku Wykonawca sporządzi sprawozdanie i przekaże
Zamawiającemu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

— ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych na skladowiska zgodnie
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z wymogami wynikającymi z krajowego i wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami oraz rozporządzenia Ministra Srodowiska
z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia
składowania masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji (Dz. li. poz. 2412);

4) niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o okolicznościach
przeszkadzających w” prawidłowym wykonaniu usługi;

5) spełnianie przez cały okres wykonywania uslugi wszystkich wymogów
wynikających z obowiązujących przepisów. doryczących odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych.

3. Wykonawca będzie mial następujące obowiązki w zakresie prowadzenia dokumentacji
związanej z. realizacją zamówienia:

1) sporządzanie innych sprawozdań lub dokumentów, jeżeli ich sporządzenie
stanie się wymagane w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa dla podmiotów realizujących
usługi zagospodarowania odpadów;

2) każdorazowe dokumentowanie odbioru odpadów z nieruchomości
jednorodzinnych czy wielorodzinnych w Bazie Danych o Produktach
i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO),

3) sporządzanie za każdy miesiąc zestawienia kart przekazania odpadów wraz
z wydrukami z BDO tj. KPO — dla odpadów odbieranych z GPSZOK i KPOK
dla odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości i przekazanie
Zamawiającemu wraz z fakturą VAT za miesiąc, którego karty dotyczą; dane
z kart muszą być zgodne z kwitami wagowymi. o których mowa w 2 ust. 2
pkt I.

4. Wykonawca będzie dostarczał mieszkańcom worki do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji.

5. Częstotliwość odbioru odpadów” z terenów posesji zlokalizowanych na terenie gminy
Łomianki będzie realizowana zgodn%e z zasadami okreśLonymi w obowiązującym
Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomianki.

6. Częstotliwość odbioru odpadów” z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (GPSZOK) na każde żądanie Zamawiającego po uprzednim zleceniu
odbioru odpadów w terminie do 4 godzin od zgłoszenia.

*3
Inne warunki wykonywania przedmiotu umowy i obowiązki Wykonawcy

L Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji
przedmiotu zamówienia:

1) Wykonawca w ramach ceny jednostkowej za wykonanie przedmiotu umowy
zobowiązany jest odebrać odpady zielone (zbierane w workach) oraz drobne gałęzie
i konary wystawione przez mieszkańców przed posesje, oraz dostarczane przez
mieszkańców na GPSZOK. Łączna masa odbieranych w czasie trwania umowy
odpadów nie przekroczy 3 765,00 Mg.

2) Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Zamawiający dostarczy Wykonawcy
szczegółowy wykaz adresów nieruchomości objętych zamówieniem, W trakcie
wykonywania umowy informacje o zaistniałych zmianach na zgłaszanych
nieruchomościach oraz nowych punktach adresowych Zamawiający przekazywać
będzie \Vykonawcy na bieżąco w formie elektronicznej.

3) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji wywozu odpadów zgodnie
harmonogramem, który Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji
w” ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy, a następnie dostarczy go do mieszkańców
przed rozpoczęciem realizacji umowy. Wszelkie zmiany w harmonogramie muszą
być konsultowane z Zamawiającym.
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Harmonogram w formie „papierowej” należy przygotować na papierze formatu A4,
na którym winny znaleźć się następujące informacje:

a) nazwa ulicy, z której realizowany jest odbiór odpadów,
b) data odbioru poszczególnych frakcji odpadów z podziałem na dni i miesiące,
c) godzinie rozpoczęcia odbioru odpadów (godzinę od której wlaściciel
zobowiązany jest udostępnić pojemniki i worki do odbioru).
cl) numery telefonów, pod którymi mieszkańcy będą mogli zgłosić reklamację,
informację o godzinach pracy GPSZOK.

4)Wykonawca obowiązany jest do prowadzenia ewidencji ilościowej odebranych
bioodpadów zielonych. Wykonawca ma obowiązek każdorazowo zważyć masę
odebranych odpadów.

5)Zamawiający przekaże Wykonawcy zestawienie właścicieli nieruchomości. którzy
posiadają ulgę z tytułu kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym.
Wykonawca jest zobowiązany do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu
nieruchomości w zakresie niewystawiania odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje
się z obowiązku w powyższym zakresie. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie
5 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do pisemnego poinformowania
Zamawiającego o niewywiązaniu się z powyższego obowiązku przez właściciela
nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie zalączyć
dokumentację fotograficzną i protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji
musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i ojakiej
godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia. Wykaz nieruchomości, które wystawiają
odpady a korzystają z przyznanego zwolnienia w zakresie opłat stanowić będzie
załącznik do protokołu odbioru prac.

6)W trakcie wykonywania umowy wyposażenie zgłoszonych przez Zamawiającego
miejsc gromadzenia odpadów w niezbędne worki.

7)System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających
w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej i działalności firm.

S)Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykonawca powinien
realizować w godzinach „7:00-20:00.

9) Wykonawca zobowiązany jest do terminowego odbierania odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji od właścicieli nieruchomości, na których mieszkają
mieszkańcy oraz niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o okolicznościach
niemożności wykonania ww. usługi.

I 0)Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów zgromadzonych w przeznaczonych
do tego workach zlokalizowanych na terenach przyległych do nieruchomości, tj. przed
posesją. przy drodze oraz XV ramach wnęk przy ogrodzeniu nieruchomości
jednorodzinnych (altan śmietnikowych), a w przypadku zabudowy wielorodzinnej
odbioru odpadów z miejsc ustawienia pojemników lub altany śmietnikowej i jej
otoczenia.

I l)Reklamacje dotyczące sposobu realizacji przedmiotu umowy zgłoszone przez
Zamawiającego Wykonawca będzie realizował w nieprzekraczalnym terminie I I
godzin od momentu zgłoszenia. (Wartość zostanie uzupełniona na podstawie oferty
Wykonawcy), Załatwienie reklamacji Wykonawca niezwłocznie potwierdza na e-mail:
odpady(moczta. Iomianki.pl;

12) Pod pojęciem reklamacji strony rozumieją niewykonanie lub nienależyte wykonanie
któregokolwiek punktu przedmiotu umowy określonego w * I i zgłoszenie tego faktu
przez Zamawiającego.

13)W przypadku opóźnienia w wykonaniu lub me podjęcia wykonania reklamacji
Zamawiający może powierzyć jej wykonanie innemu podmiotowi lub wykonać ją
własnymi siłami, a kosztami tych usług obciążyć Wykonawcę bez zgody sądu — koszty
usług zostaną potrącone z wystawionej faktury Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraża zgodę.
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14)Przed zawarciem umowy Wykonawca pisemnie wskaże Zamawiającemu osobę
odpowiedzialną za realizację umowy oraz przekaże nr telefonu komórkowego do tej
osoby. Ponadto Wykonawca przekaże nr faksu lub adres e-mail, na który Zamawiający
przesyłać będzie zgłaszane reklamacje oraz wszelkie informacje dotyczące reaLizacji
umowy.

l5)Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć pojazdy realizujące usługę w LokaLizatory
GPS oraz dwie kamen” (z przodu i z tyłu pojazdu) rejestrujące trasę przejazdu,
z możliwością ustalenia daty i godziny przejazdu, przebiegu realizacji usługi oraz
możliwości odtworzenia przez Zamawiającego obrazu xy przypadku np. reklamacji.
Strony ustalą, że potwierdzeniem prawidłowej realizacji usługi i zasadności reklamacji
będzie udostępnienie zapisu GPS oraz zapisu wideo z przebiegu realizacji
reklamowanej usługi (fragment zapisu wideo, przedstawiający wyłącznie realizację
usługi na danej posesji). W przypadku braku jednoznacznego potwierdzenia realizacji
usługi, reklamacja uznana będzie za zasadną. Zamawiający dopuszcza umieszczenie
kamery bocznej i przy rozpatrywaniu reklamacji zapis z kamery bocznej będzie
uznawany.

l6)Wykonawca zobowiązany jest do przetrzymywania danych pochodzących z zapisu
GPS oraz wideo przez okres co najmniej 14 dni od dnia wykonania usługi,
udostępniania danych na żądanie Zamawiającego oraz archiwizacji w/w danych
w przypadku sporu do czasu jego rozstrzygnięcia.

I 7)Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli sposobu wykonywania
przedmiotu zamówienia zgodnie z ustalonymi warunkami określonymi w umowie.
Osoba nadzorująca wykonanie umowy ze strony Wykonawcy zobowiązana jest do
stawienia się na wezwanie Zamawiającego niezwłocznie nie dłużej jednak niż w ciągu
2 godzin od telefonicznego powiadomienia w celu przeprowadzenia kontroli.

l8)Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania wielkości i rodzaju pojazdów do
odbioru odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, do ukształtowania terenu -

wąskie drogi, szczególnie wewnętrzne, rodzaju nawierzchni i innych parametrów drogi
itp. Pojazdy powinny być przystosowane głównie pod katem wielkości i ciężaru
pojazdu. czyli Wykonawca powinien dysponować mniejszymi pojazdami do odbioru
odpadów komunalnych umożliwiających poruszanie się po ww. drogach.

19)W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających Wykonawcy dojazd do
posesji (np. zastawienie drogi przez pojazd/urządzenie Lub blokowanie jej XV wyniku
prowadzonych prac polegających na usuwaniu awarii lub zajęcia pasa drogowego na
cele niezwiązane z budową, przebudową. remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
dotyczące prowadzenia robót xy pasie drogowym) XV celu wykonania przedmiotu
zamówienia jest on zobowiązany do obsłużenia posesji xy inny sposób (np odbiór
worków przez pracowników sprzed posesji i dostarczenie ich do pojazdu) oraz
niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku remontu
drogi Zamawiający przekaże Wykonawcy dane do firmy realizującej przebudowę, tak
aby Wykonawca mógł ustalić sposób reaLizacji usługi odbioru odpadów.

20)Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z infrastrukmrą drogową gminy
i realizować odbiór odpadów” także z dróg prywatnych, dróg nieutwardzonych oraz
wysięgników do posesji.

2l)W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie
przedmioti.i umowy jest on zobowhgany na wlasny koszt i ryzyko zapewnić zastępcze
wykonanie przedmiotu umowy przez innego Wykonawcę, który winien spełniać
wszystkie wymagania i obowiązki wynikające z niniejszej umowy i przepisów prawa.

22)W przypadku uszkodzenia urządzeń infrastruktury technicznej, bram lub ogrodzeń
posesji itp. Wykonawca powiadomi natychmiast o zaistniałym fakcie Zamawiającego
i Użytkownika/Właściciela oraz zobowiązuje się do naprawy uszkodzenia według
wytycznych i w uzgodnieniu z Użytkownikiem/Właścicielem uszkodzonego
urządzenia, bramy, ogrodzenia posesji itp. W przypadku niezastosowania się do
powyższego zapisu Zamawiający może zlecić wykonanie tych czynności innemu
Wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
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23)W przypadku niepodjęcia obowiązków ciążących na Wykonawcy, a wynikających
z ustalonych w niniejszej umowie warunków Zamawiający w trybie awaryjnym może
zlecić wykonanie usługi innej firmie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

24) Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kosztów zapewnienia zastępczego odbioru
odpadów zLeconego przez Zamawiającego lub usunięcia uszkodzeń powstałych
w trakcie wykonywania usługi przez Wykonawcę z następnej faktury.

25)Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody
powstałe w związku z wypełnianiem przez Wykonawcę obowiązków wynikających
z niniejszej umowy.

26)Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody
powstale w związku z wypełnianiem przez podwykonawcę obowiązków wynikąjących
z niniejszej umowy.

27) Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw
i za wyniki działalności w zakresie:

a) zabezpieczenia interesów osób trzecich
b) ochrony środowiska
c) warunków bezpieczeństwa i higieny pracy

2. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z warunkami określonymi
w niniejszej umowie oraz wynikającymi z przepisów prawa mających zastosowanie
w danym przedmiocie umowy — w szczególności poprzez posiadanie niezbędnego
wpisu do stosownego rejestru.

*4
Określenie wymagań zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na podstawie art. 95

ust. 1 ustawy pzp.

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. 2020
poz. 1320 ze zm.) osób bezpośrednio wykonujących czynności związane z wywozem
odpadów z terenu Gminy Łomianki.

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

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spelniania przez Wykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane
w” ust. 1 powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów i dokonywania ich oceny.

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w” zakresie potwierdzenia
spełniania ww. wymogów.

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym

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

1) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, funkcji pełnionych przez te osoby, rodzaju umowy o pracę i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
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Wykonawcy.
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeLi został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.
w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania.

UWAGA! Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać
również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać
przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 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 Ł2016.1 191 z 04.05.2016. str. 1).
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy.

*
TERMIN REALIZACJI

1. Przedmiot umowy wykonywany będzie w terminie od dnia zawarcia umowy (nie
wcześniej niż od 01.02.2022 roku) do 3 . 2.2022 r.:

1) Dostarczenie worków na odpady na teren nieruchomości położonych w gminie
Łomianki w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy (nie wcześniej niż od 1
Lutego 2022 r.);

2) Dostarczenie kontenerów do obsługi GPSZOK - w dniu zawarcia umowy (nie
wcześniej niż od 1 Lutego 2022 r.) do M grudnia 2022 r.

3) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
z terenu gminy Łomianki oraz z terenu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Łomiankach przy ul. Brukowej
2A w okresie obowiązywania przedmiotowej umowy.

*6
Oświadczenia Wykonawcy

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

2. Wykonawca oświadcza, że posiada w dniu podpisania niniejszej umowy i posiadać będzie
w trakcie obowiązywania umowy. niezbędne następujące uprawnienia i dokumenty:

1) dokumenty potwierdzające uzyskanie stosownych zezwoleń właściwego organu
na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami;

2) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach
i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14
grudnia 20ł2 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.).

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za szkody oraz następstwa
nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe z powodu
niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków należących do Wykonawcy,
określonych w umowie lub innych czynności pozostających w związku z umową.

4. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności
7



cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę nie niższą niż I 000 000,00 zł (jeden milion złotych) przez cały okres realizacji
umowy. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię
aktualnej urnowy ubezpieczenia lub polisy. W trakcie realizacji umowy na każde żądanie
Zamawiąjącego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kopię aktualnej umowy
ubezpieczenia łub polisy. Sankcją niewykonania tych obowiązków jest uprawnienie
Zamawiającego do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
1. Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia poziomów recyklingu i przygotowania

do ponownego wykorzystania materiałów odpadowych zgodnie z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2021 r., poz. 888).

2. Ustalenie, czy Wykonawca spełnił wymagania określone w ust. nastąpi na podstawie
sprawozdania, o którym mowa w * 2 ust.

WYNAGRODZENIE
1. Obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy określony w I jest

wynagrodzenie za 1 Mg faktycznie odebranych i przekazanych do zagospodarowania
odpadów.

1) Cena brutto za 1 Mg odpadów odebranych z pl7ed posesji mieszkańców
tj zł (słownie” złotych 00/100) w tym VAT 8%
w kwocie zł (słownie” złote 00/100), cena netto zł
(słownie” złotych 00/ł 00);

2) Cena brutto za 1 Mg odpadów odebranych z GPSZOK tj. zł
(słownie” złotych 00/100) w tym VAT 8% w kwocie zł
(słownie złote OO/100), cena netto zł (słownie złotych
00/100);

2. Łączny koszt przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty .„. zł brutto (siownir
złotych OO/100).

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej uwzględnia wszystkie koszty i składniki
związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami stawianymi
przez Zamawiającego.

4. Łączna wartość wynagrodzenia za realizację przedmiotu niniejszej urnowy nie może
przekroczyć kwoty brutto wynagrodzenia określonego w ust. 2, stanowiącej maksymaLną
wartość nominalną zobowiązania Zamawiającego.

5. Strony postanawiają. że rozliczenie przedmiotu urnowy odbywać się będzie fakturą
miesieczną płatną w terminie dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej
faktury, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

6. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
7. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokól odbioru zawierający wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, jak też terminy na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru
wad i podpisany przez osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony
Zamawiającego i Wykonawcy, którego zalącznikami będą dokumenty potwierdzające
faktyczną ilość odebranych i przekazanych do zagospodarowania odpadów.

8. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy.
10. Wynagrodzenie objęte fakturą, o której wyżej mowa zostanie zapłacone

z wykorzystaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze.
zm.).
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*9
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców.
2. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji

dotyczących Podwykonawców.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pelną odpowiedzialność za prace

wykonywane przez Podwykonawców.
4. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania części

przedmiotu umowy następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie
Zamawiającego przedstawia informacje. o których mowa w Dziale 7, Rozdział S
Podwykonawstwo ustawy pzp, lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia
wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić
tego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia
wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powolywał się, na zasadach określonych w art. 118 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.

* 10
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, tj. zł
słownie zł ....!100
w formie

2. Strony postanawiają, że:
1) Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania

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

2) Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego. na którym było ono przechowywane.
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na
zasadach określonych powyżej.

4. W przypadku przekroczenia/zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca przedłuży
zabezpieczenie należytego wykonania umowy o czas przekroczenia/zmiany.

5. W przypadku kiedy część zabezpieczenia zostanie wykorzystana na pokrycie kosztów
związanych z usuwaniem wad, to zwrotowi podlega pozostała po potrąceniu część
zabezpieczenia.

* 11
OSOBY UPOWAŻNIONE

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy ze strony Zamawiającego będzie:
tel e—mail: .

2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy będzie

3. Dane kontaktowe Wykonawcy, na które zamawiający będzie zgłaszał reklamacje
oraz przekazywał wszelkie informacje dotyczące realizacji umowy: tel
adres e-mail: „ adres korespondencyjny:
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4. Zmiany osób, o których mowa w ust. ł, 2 i 3 [nożna dokonywać na podstawie pisemnego
powiadomienia z 7 dniowym wyprzedzeniem.

5. Powyższa zmiana nie wymaga zmiany niniejszej umowy.
6. W przypadku niepowiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych

zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego zgodnie
z posiadanymi przez niego danymi strony uznają za doręczoną.

12
KARY UMOWNE

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

2. Zamawiający ma prawo do naliczenia i egzekwowania kar umownych naliczanych
w następujących wypadkach i wysokościach:
1) za wykonywanie przedmiotu umowy niezgodnie z zasadami określonymi w umowie

w szczególności v * 2, 3 i 4 (z wyłączeniem czynności, za które naliczane będą kary
zgodnie z t2 ust. 2 pkt 2 - 8) w wysokości 300,00 zl (słownie: trzysta zł) za każde
zdarzenie, za które Wykonawca ponosi winę;

2) za zwłokę w odebraniu odpadów (pojemnik, worek itp.) sprzed każdej nieruchomości
w terminie zgodnym z harmonogramem lub umową w wysokości ł00,00 zł (słownie:
sto zi) za każdy dzień zwłoki liczony od terminów określonych w urnowie lub
harmonogramie na odbiór pojemnika. worka itp.

3) za zwlokę w wykonaniu każdej reklamacji zgłoszonej przez Zamawiąjącego
w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta zł) za każde rozpoczęte 24 h zwłoki
w wykonaniu zgłoszonej reklamacji od terminu określonego w *3 ust. 1 pkt. li
urnowy;

4) za brak przekazania Zamawiającemu informacji, o której mowa w *3 ust. 1 pkt 16
umowy w wysokości 200 zł (słownie: dwieście zł) za każde nieprzekazanie
informacji;

5) za brak przekazania Zamawiającemu którejkolwiek z informacji, o których mowa
w *2 ust. 3 w wysokości 100 zł (słownie: sto zł) za każdy dzień opóźnienia
w przekazaniu Zamawiającemu informacji. Liczony od dnia wynikającego z niniejszej
umowy;

6) za niewywiązanie się z poziomu odzysku odpadów w wysokości kary należnej Gminie
Łomianki za brak wypełnienia tego obowiązku. Wysokość kary umownej zostanie
wyliczona zgodnie z przepisami ustawy dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t. j. DziW 2021, poz. 888),

7) za brak dokumentów potwierdzających zatrudnienie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób bezpośrednio wykonujących
czynności związane z wywozem odpadów z terenu Gminy Łomianki (w szczególności
kierowcy samochodów, pracownicy dokonuący załadunku odpadów” i inne osoby
bezpośrednio związane z wywozem odpadów”)

— dokumentów określonych w * 4 ust.
4 w” wysokości 200 zł (słownie: dwieście zł) za każde niedostarczenie dokumentów na
wezwanie Zamawiającego;

8) za odstąpienie od umowy z przyczyn Leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20
% lącznego wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy określonego w *8 ust. 2
niniejszej umowy.

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

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

5. W przypadku naliczenia Zamawiającemu kary, o której mowa w 12 ust. 2 pkt 6
po terminie obowiązywania niniejszej umowy, a która to kara będzie należna z tytułu
realizacji niniejszej umowy, kara ta zostanie naliczona Wykonawcy. Zamawiający
obciąży Wykonawcę ww. karą przesyłając notę obciążeniową.
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6. Łączny wymiar nałożonych na Wykonawcę kar nie może przekroczyć wysokości
20% wartości netto umowy.

* „3
ZMIANY DO UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej urnowy
zgodnie z art. 455 ustawy Pzp w zakresie:
1) zwiększenia ilości odbieranych i zagospodarowywanych odpadów komunalnych

ulegających biodegradacji. nie zmieniająca w sposób znaczny zakresu świadczeń i
zobowiązań wynikających z umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;

2) zmiany kwoty określonej XV * 8 ust. 2 umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, jeżeli zmiana nie będzie miała wpływu na koszt jednostkowy ( ceny za I Mg
określonej w 8 ust. ł ) wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

2. Warunkiem dokonania zmiany określonej w ust. 1 powyżej są następujące sytuacje:
1) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa xy zakresie mającym wpływ

na realizację przedmiotu umowy Lub świadczenia Stron;
2) wystąpienie następstw siły wyższej. niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy,

a której nie można było przewidzieć i która nie pozwala na realizację usług będących
przedmiotem umowy, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywolanego
przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności
zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem
szkody w znacznych rozmiarach;

3) wystąpienie okołiczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć
w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności.

3. O wystąpieniu okoliczności mogących skutkować zmianą umowy, Strony poinformują
się w formie pisemnej. Zamawiający XV terminie 14 dni od dnia złożenia
przez Wykonawcę wniosku o dokonanie zmiany umowy oceni, czy Wykonawca wykazał
spełnienie przesłanek, o których mowa w ust. I powyżej. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość wezwania Wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów
czy wyliczeń sporządzonych przez Wykonawcę. W przypadku zaakceptowania wniosku
Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy datę podpisania aneksu do umowy.

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

*14
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

ł. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od urnowy xy następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) jeżeli zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy;
b) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego w przypadku
zaistnienia powyższej okoliczności.

c) jeżeli Wykonawca nienależycie wykona swoje zobowiązania umowne, tzn. jeżeli
Wykonawca trzykrotnie naruszy postanowienia określone w 1.
Za nieprawidłowe wykonanie przedmiotu umowy w” szczególności będzie uznane
trzykrotne zawinione przez Wykonawcę nieodebranie odpadów sprzed danej
posesji w terminie zgodnym z harmonogramem;

d) jeżeli Wykonawca nienałeżycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,
tzn., jeżeli Wykonawca w sposób zawiniony trzykrotnie nie wykona zgioszonych
reklamacji i uznanych w terminie 72 godzin od momentu zgłoszenia;

e) jeżeli Wykonawca w sposób zawiniony wykonuje przedmiot urnowy w sposób
wadliwy lub sprzeczny z umową, a w szczególności z jej * ł i mimo wyznaczenia
mu przez Zamawiającego na piśmie terminu do zmiany sposobu wykonania
przedmiotu umowy dalej wykonuje go wadliwie,

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający z
li



przyczyn uprzednio nie przewidzianych nie będzie mial możliwości przedmiotu
urnowy.

2. Odstąpienie od umowy należy złożyć w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.
po uprzednim pisemnym wezwaniu Strony do należytego wykonania umowy
oraz bezskutecznym upływie terminu wskazanego w tym wezwaniu.

15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego,
oraz ustawy Pzp.

2. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy,
a w” szczególności dotyczące go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokość
wynagrodzenia stanowią informacje publiczną w rozumieniu art. I ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz.U. 2020 r., poz. 2176).
która podlega udostępnieniu yy trybie powołanej ustawy.

3. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie powolanej ustawy, o której mowa
w ust. 2 zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych XV zakresie
obejmującym imię i nazwisko osób reprezentujących Wykonawcę i dane Wykonawcy.

4. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

*16
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wykonawca oświadcza, że:
1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit b, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

20 16/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”
Dz. Urz. UE. L Nr 119 z 04.05.20 16 r.), Pełnomocnik Wykonawcy, osoby fizyczne
wskazane w umowie, osoby fizyczne zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie
umowy o pracę przy realizacji niniejszej umowy, osoby fizyczne działające w imieniu
podmiotów trzecich udostępniających zasoby w ramach realizacji niniejszej umowy
na podstawie art. 22a pzp, osoby fizyczne działające w imieniu Wykonawców
realizujących część przedmiotu umowy lub inne osoby fizyczne wykonujące
lub które będą wykonywać czynności związane z realizacją przedmiotowej umowy
wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych xy celu realizacji
przedmiotowej umowy. XV zakresie danych niezbędnych do jej realizacji;

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

3) wykonał obowiązki informacyjne wynikające z Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016./679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. xy sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych „.RODO” Dz. Urz. UE. L Nr 119 z 04.05.2016 r.) wobec osób
wskazanych w pkt. I powyżej, XV tym też o klauzulach dotyczących tego przedmiotu
zawartych XV niniejszej umowie.

*17
Zamawiający w odniesieniu do osób, o których mowa w 1 ust. 8 pkt. 1 zgodnie z art. 13 ust.

i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20 16/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, informuje, że:

1) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Łomianek, ul. Warszawska 115,
05-092 Łomianki, e-mail: sekretariat®lomianki.pl;
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2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Urzędu Gminy: e-mail:
iodpoczta.lotnianki.pl;

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

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

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

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

7) Osoby wskazane w 1 ust. 8 pkt.1 posiadają:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych

ich dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych

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

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celti 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
Europej skiej lub państwa członkowskiego;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy
RODO;

8) nie przysługuje osobom wskazanym w 1 ust. 8 pkt.1:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych

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

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. I lit. c RODO.

*18
1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy

i dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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