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Załącznik Nr 7 do SWZ 

(projekt umowy) 

Umowa nr ………………… 

Zawarta w dniu....................................w Przechlewie pomiędzy: 

Gminą Przechlewo 

ul .Człuchowska26, 

77-320 Przechlewo 

zwaną dalej „Zamawiającym" reprezentowaną przez 

………………………………………………. …………………. – Wójta Gminy 

przy kontrasygnacie …………………………………………… - Skarbnika Gminy 

a 

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

reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………  

zwanym dalej „Wykonawcą” 

zwanymi łącznie „Stronami” 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty na wykonanie zadania pn.                            

„Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

z terenu gminy Przechlewo” w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nie przekraczającego progów unijnych 

o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2021r. poz..1129 

ze zm. ) została zawarta umowa o treści następującej: 

 

§1 

Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą „Odbieranie odpadów 

komunalnych  od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy 

Przechlewo”, polegające na odbiorze od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z 

terenu Gminy Przechlewo oraz transporcie odpadów komunalnych szczegółowo określonych w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia zawartym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w terminach  wynikających z 

przyjętych harmonogramów odbioru odpadów,  do Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Nowy Dwór” Sp. 

z o.o. w Nowym Dworze k/Chojnic (adres/miejsce transportu: Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice) lub w 

przypadku jego awarii uniemożliwiającej odbieranie odpadów do instalacji zastępczej wskazanej w 

Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022.  

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę, o której mowa w § 1 umowy także z nieruchomości, 

które zostaną objęte systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w trakcie trwania umowy, na 

podstawie otrzymywanych na bieżąco od Zamawiającego aktualnych informacji o nieruchomościach, na 

których zamieszkują mieszkańcy. 

3. Przedmiot umowy został szczegółowo określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia (zwanym dalej OPZ) 

zawartym w Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ), która stanowi integralną część 

niniejszej umowy. 

 

§2 

Termin wykonania umowy 

 

Umowa zostaje zawarta na czas określony………………………. 

 

 

 

 

https://sip.lex.pl/#/act/18903829/2956078?directHit=true&directHitQuery=pzp
https://sip.lex.pl/#/act/18903829/2956078?directHit=true&directHitQuery=pzp
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  §3 

        Oświadczenia wykonawcy 

1.Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał techniczny i osobowy niezbędny do wykonania przedmiotu 

umowy. W szczególności Wykonawca oświadcza, że zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122) posiada wymaganą ilość oraz rodzaj środków 

transportu do realizacji przedmiotu umowy, a pojazdy wyposażone są w moduły GPS umożliwiające śledzenie 

tras przejazdu i ich pracy. 

2.W przypadku niezastosowania się Wykonawcy do zapisu zawartego w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy za 14-dniowym okresem wypowiedzenia, z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

      §4 

Obowiązki Wykonawcy 

1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z zachowaniem należytej 

staranności wymaganej od profesjonalisty oraz zgodnie z obowiązującymi w czasie realizacji przedmiotu 

umowy przepisami prawa, w szczególności: 

1) ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 779 z późn. zm.) oraz aktami 

wykonawczymi do niniejszej ustawy; 

2) ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(t.j. Dz.U.2021.888  z późn. 

zm. ), oraz aktami wykonawczymi do niniejszej ustawy; 

3) regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przechlewo uchwalonym przez Radę 

Gminy Przechlewo uchwałą nr 208/XXIX/2020 z dnia 24 listopada 2020 r., oraz uchwałą nr 217/XXX/2020 

Rady Gminy Przechlewo z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w spawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przechlewo; 

4) uchwałą nr 207/XXIX/2020 Rady Gminy Przechlewo z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  uchwałą nr 218/XXX/2020 Rady Gminy Przechlewo 

z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

5) Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022 przyjętym Uchwałą Sejmiku 

Województwa Pomorskiego nr 321/XXX/16 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki 

Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022 wraz z jego aktualizacją; 

6) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dni 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 poz. 122); 

7)Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021r. w sprawie sposobu selektywnego 

zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2021r. poz. 906); 

8) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009r. nr 104 poz. 868) 

2. Wykonawca  w całym okresie realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest posiadać wszelkie wymagane 

prawem zezwolenia i wpisy uprawniające do prowadzenia działalności, w zakresie niezbędnym do 

wykonywania przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z przedmiotu umowy 

zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania informacji dotyczących realizacji umowy, na 

każde żądanie Zamawiającego, nie później niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania żądania. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego sporządzania i przekazywania Zamawiającemu sprawozdań 

z wykonania przedmiotu umowy, zawierających informacje wskazane w umowie i Opisie Przedmiotu 

https://sip.lex.pl/#/act/16797931/2937257?keyword=Utrzymanie%20czysto%C5%9Bci%20i%20porz%C4%85dku%20w%20gminach&cm=SFIRST
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Zamówienia zawartym w SWZ. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania poufności informacji lub danych pozyskanych w związku 

lub w wyniku realizacji umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych 

osobowych, które to informacje i dane nie mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę w celu innym niż dla 

potrzeb realizacji postanowień umowy. W szczególności informacje i dane nie mogą zostać wykorzystane w 

celach marketingowych, reklamowych. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do używania umytych i dezynfekowanych oraz sprawnych technicznie 

pojazdów specjalistycznych w ilości i w okresie wskazanym w umowie, gwarantujących terminowe, stałe i 

bezawaryjne wykonanie przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej 

zmianę częstotliwości odbioru odpadów komunalnych  objętych niniejszą umową. 

9. Wykonawca zobowiązuje się sporządzać i przekazywać Zamawiającemu celem akceptacji Harmonogramy 

odbiorów odpadów komunalnych : 

a) od 01.05.2022 r. do 31.12.2022 r. w terminie 30 dni od podpisania umowy, 

b) od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. do 15 grudnia 2022 r., 

c) od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r. do 15 czerwca 2023 r., 

d) od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. do 15 grudnia 2023 r., 

e) od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r. do 15 czerwca 2024 r., 

f) od 01.01.2025 r. do 30.04.2025 r. do 15 grudnia 2024 r. 

10. Propozycja zmiany harmonogramu odbioru odpadów komunalnych zgłaszana jest przez Wykonawcę 

Zamawiającemu celem akceptacji w terminie 7 dni przez planowaną zmianą. Zamawiającemu przysługuje 

uprawnienie do zgłoszenia uwag do harmonogramu w terminie 7 dni od ich otrzymania. W przypadku uwag, 

Wykonawca uwzględni je oraz przedłoży harmonogram do ponownej akceptacji.  

11. Harmonogram obierania odpadów musi uwzględniać odbiór poszczególnych rodzajów odpadów zgodnie 

z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Przechlewo. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania 

częstotliwości odbioru odpadów komunalnych uzgadniając harmonogram z Zamawiającym w zależności od 

potrzeb właścicieli nieruchomości objętych zamówieniem.  

12. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić i dostarczyć zgodnie Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia pojemniki oraz worki na odpady komunalne na zasadach i w terminach 

określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

13. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zapewni, w terminie do 10 dni roboczych od dnia złożenia 

wniosku, wyposażenie nieruchomości w odpowiednie rodzaje i ilości pojemników lub worków do zbierania 

odpadów selektywnie zbieranych, objętych przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z wymaganiami 

określonymi w Uchwale Nr208/XXIX/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. Rady Gminy Przechlewo w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przechlewo oraz uchwale nr 217/XXX/2020 

Rady Gminy Przechlewo z dnia 22 grudnia 2020 r.w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przechlewo, Uchwale Nr 207/XXIX/2020 Rady Gminy 

Przechlewo z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz w uchwale nr 218/XXX/2020 Rady Gminy Przechlewo z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

14.Wykonawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań by świadczone przez niego usługi objęte niniejszą 

umową nie wpływały w sposób negatywny na osiągnięcie poziomów recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia odpadów komunalnych oraz poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z aktualnie obowiązującymi zapisami 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz aktualnie 

obowiązującymi aktami wykonawczymi do powyższej ustawy. Osiągnięte poziomy zostaną obliczone na 

podstawie aktów wykonawczych ww. ustawy. Zamawiający ustali osiągnięcie wymaganych poziomów 

recyklingu na podstawie sprawozdań o których mowa w § 7 umowy. 
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15. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania umowy aktualne wpisy do właściwych 

rejestrów oraz zezwolenia wymagane przepisami prawa do wykonywania przedmiotu umowy oraz posiadać 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres trwania umowy w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia.  

16. W przypadku gdy wpisy Wykonawcy do właściwych rejestrów lub zezwolenia Wykonawcy niezbędne do 

wykonywania przedmiotu zamówienia stracą moc, Wykonawca jest zobowiązany uzyskać nowe wpisy i 

zezwolenia oraz zawiadomić o tym Zamawiającego w terminie 7 dni od zaistnienia takiego zdarzenia, pod 

rygorem rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości w sposób uniemożliwiający mieszanie się selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi, jak i mieszania selektywnie zebranych odpadów 

poszczególnych frakcji.  

18. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o stwierdzeniu niezgodności z 

postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przechlewo, a w 

szczególności o:  

1) niedopełnieniu przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  

2) mieszaniu odpadów lub przygotowaniu odpadów do odbioru w nieodpowiednich pojemnikach lub workach, 

3) gromadzeniu odpadów komunalnych poza pojemnikami, 

4) niezapewnieniu przez właścicieli nieruchomości łatwego dostępu do pojemników podmiotowi 

odbierającemu odpady komunalne.  

 

§5 

     Uprawnienia Zamawiającego 

1.Zamawiający uprawniony jest  do: 

a) nadzoru oraz kontroli sposobu oraz częstotliwości wykonywania przez Wykonawcę postanowień niniejszej 

umowy, 

b) żądania od Wykonawcy przedstawienia dokumentów lub informacji dotyczących lub związanych z 

wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, w tym dokumentów potwierdzających ważenie, 

c) posiadania nieograniczonego dostępu do systemu monitorowania lokalizacji i pracy pojazdów, o których 

mowa w § 3  niniejszej umowy. 

2. Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli sposobu wykonywania przez Wykonawcę 

przedmiotu umowy bez konieczności uprzedniego informowania Wykonawcy o zamiarze, czasie i miejscu jej 

przeprowadzenia. Zamawiający zobowiązany jest do przeprowadzania kontroli w sposób nieutrudniający 

wykonywania przez Wykonawcę  przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszelkie żądane przez niego informacje lub dane 

bez względu na formę ich utrwalenia lub przetwarzania, związane ze sposobem lub zakresem wykonywania 

przedmiotu umowy w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego. 

 

§6 

     Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający w trakcie realizacji postanowień niniejszej umowy zobowiązuje się do bieżącej i stałej 

współpracy z Wykonawcą w celu zapewnienia wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, 

w szczególności do: 

1) współpracy z Wykonawcą przy akceptacji harmonogramu odbioru odpadów komunalnych oraz jego zmian, 

2) informowania Wykonawcy o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej zmianę częstotliwości odbioru 

odpadów komunalnych objętych niniejszą umową; 

3) odbioru sprawozdań oraz innych informacji przekazywanych przez Wykonawcę w związku z realizacją 

przedmiotu niniejszej umowy, 

4) terminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 

5) umieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego lub na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w 

Przechlewie zaakceptowanego harmonogramu odbioru odpadów komunalnych lub jego zmiany, 

6) przekazywania raz w tygodniu Wykonawcy drogą elektroniczną informacji niezbędnych dla prawidłowego 
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wykonywania postanowień niniejszej umowy, w szczególności informowania  o zmianach w liczbie i w 

lokalizacji nieruchomości objętych obowiązkiem odbierania odpadów. 

 

§7 

Sprawozdania i raporty 

1. Wykonawca, zobowiązany jest do sporządzania raportów, informacji i sprawozdań oraz zestawień zgodne 

z zasadami wynikającymi z obowiązującego prawa, a w szczególności rocznych sprawozdań zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa , w szczególności zgodnie z wymogami wynikającymi z 

art. 9 lit. n Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2021.888  

z późn. zm. ) i przekazywania ich Wójtowi Gminy Przechlewo w terminie do31 stycznia każdego roku, za rok 

poprzedni wraz z wszelką wymaganą przepisami prawa oraz niniejszą umową dokumentacją, w tym 

dokumentami sporządzanymi na potrzeby ewidencji odpadów. 

2. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu bieżące informacje o adresach nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne, a nie ujętych w bazie danych prowadzonej przez 

Zamawiającego oraz wszelkie niezbędne informacje związane z realizacją przedmiotu umowy.   

 

§8 

Wynagrodzenie 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie wykonane usługi 

polegające na odbiorze oraz transporcie odpadów komunalnych szczegółowo określonych w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia zawartym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, do Zakładu Zagospodarowania 

Odpadów „Nowy Dwór” Sp. z o.o. w Nowym Dworze k/Chojnic (adres/miejsce transportu: Nowy Dwór 35, 

89-620 Chojnice) lub w przypadku jego awarii uniemożliwiającej odbieranie odpadów do instalacji zastępczej 

na zasadach i warunkach szczegółowo określonych w umowie, Specyfikacji Warunków Zamówienia i w 

Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiące iloczyn cen jednostkowych za odbiór i transport 1 Mg 

poszczególnych rodzajów/ frakcji odpadów, określonych w formularzu ofertowym Wykonawcy stanowiącym 

załącznik nr 1 do Umowy oraz ilości Mg faktycznie odebranych odpadów komunalnych w zakresie 

poszczególnych rodzajów/frakcji, wynikających z kart przekazania odpadów z zastrzeżeniem, że całkowita 

(maksymalna) kwota zobowiązania Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy tj. łączne wynagrodzenie za 

wykonanie całości przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty................ zł brutto (słownie: .................... zł 

brutto) za cały okres obowiązywania Umowy. 

2. Ceny jednostkowe za odbiór i transport odpadów pozostają bez zmian przez cały okres trwania umowy 

zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, z zastrzeżeniem § 17 umowy. 

3. Jednostką miary, według której następuje rozliczanie umowy jest tona (Mg). 

4. Ilości poszczególnych rodzajów/ frakcji odpadów komunalnych do odbioru i transportu przez Wykonawcę 

określone przez Zamawiającego w SWZ są szacunkowe i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy co 

nie może powodować wzrostu całkowitej wartości umowy o której mowa w ust. 1 z zastrzeżeniem § 17 

umowy.  

5. Zamawiający zastrzega możliwość ograniczenia zakresu zamówienia. Ilość ton odpadów w trakcie trwania 

umowy może ulec zmniejszeniu w stosunku do wartości podanych Opisie Przedmiotu Zamówienia bez prawa 

Wykonawcy do zgłoszenia roszczeń o realizację umowy do kwoty wynagrodzenia wskazanej w ust. 1. 

Zamawiający określa minimalną wartość świadczenia stron, w rozumieniu art. 433 pkt 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych na 50% kwoty określonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę niezbędne do 

prawidłowego  i zgodnego z warunkami umowy wykonania przedmiotu umowy i zawiera koszty wykonania 

wszystkich obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy, w tym z Opisu Przedmiotu Zamówienia, 

Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

7.Wykonawca będzie na bieżąco monitorował ilość odebranych odpadów i wartość umowy. W przypadku 

zagrożenia wykorzystania środków określonych w ust.1 (łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu 

umowy)Wykonawca informuje o tym Zamawiającego na dwa miesiące przed prognozowanym 

wykorzystaniem środków, celem podjęcia odpowiednich działań. 

8. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek usług i obowiązków Wykonawcy, 

https://sip.lex.pl/#/act/16797931/2937257?keyword=Utrzymanie%20czysto%C5%9Bci%20i%20porz%C4%85dku%20w%20gminach&cm=SFIRST
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niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części przedmiotu umowy 

na etapie przygotowania oferty przetargowej nie może stanowić roszczeń w stosunku 

do Zamawiającego zarówno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak też po wykonaniu przedmiotu 

umowy. 

 

§9 

Warunki i zasady płatności 

 

1.Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy następować będzie w okresach 

miesięcznych (miesiąc kalendarzowy) po wykonaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę w danym 

miesiącu zgodnie Opisem Przedmiotu Zamówienia, Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz 

Harmonogramem odbioru odpadów na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT, w terminie …… dni od dnia 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego. 

2.Wykonawca wystawi fakturę za wykonanie Umowy, którą dostarczy Zamawiającemu na adres jego siedziby 

lub ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną, którą prześle Zamawiającemu za pośrednictwem platformy, o 

której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno -prywatnym, z zastrzeżeniem ust. 3 i 

4. 

3.Wykonawca i Zamawiający wyrażają zgodę na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych 

dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 

2019 r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane 

za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służącej do przesyłania ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za pośrednictwem platformy, 

o której mowa w ust. 2 - w przypadku, w którym Wykonawca będzie korzystał z prawa przesyłania 

Zamawiającemu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w ust. 2. 

4.Wykonawca zobowiązany jest załączyć do faktury: 

1) protokół wykonania usług w danym miesiącu, obejmujący w szczególności informację o masie (Mg) 

odebranych odpadów komunalnych w danym miesiącu z podziałem na odpady odebrane od właścicieli 

nieruchomości oraz frakcje odpadów, 

2) karty przekazania odpadów komunalnych z instalacji komunalnych (karta przekazania odpadów 

sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), 

3) wydruki wagowe potwierdzające ilość usuniętych odpadów. 

5.Fakturę należy wystawić na nabywcę: Gmina Przechlewo ul. Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo, NIP 

8431528365, odbiorca: Urząd Gminy Przechlewo, ul. Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo. 

6. Za termin zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku  bankowego Zamawiającego 

poleceniem przelewu wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. 

7. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu z tytułu niniejszej umowy mogą być potrącane z płatności 

realizowanych na rzecz Wykonawcy. 

8. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej 

umowy na osobę trzecią. 

 

§10 

Koordynatorzy Umowy 

1. W celu zapewnienia koordynacji prac wynikających z realizacji niniejszej umowy Strony ustanawiają 

Koordynatorów umowy w osobach: 

a) ze strony Zamawiającego – ........... e-mail: ....................... tel. ........................... 

b) ze strony Wykonawcy - ............... ......, e-mail:..................... , tel. .......................................... 

2.Zmiana danych wskazanych w ust. 1 wymaga każdorazowego, pisemnego zawiadomienia drugiej strony 

umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia do niej aneksu. Zmiana ta jest 

skuteczna z chwilą złożenia drugiej Stronie umowy stosownego oświadczenia w formie pisemnej. 
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3.Wykonawca oświadcza, iż udzieli osobie wskazanej w ust. 1 lit. b) wszelkich niezbędnych pełnomocnictw 

do działania w jego imieniu w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy. 

4.Z Koordynatorem umowy ustanowionym przez Wykonawcę, Zamawiający będzie mógł się kontaktować 

bezpośrednio w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00. Koordynator umowy 

odpowiedzialny będzie za nadzorowanie i koordynowanie wykonywania przez Wykonawcę postanowień 

niniejszej umowy. 

5. Z Koordynatorem umowy ustanowionym przez Zamawiającego, Wykonawca będzie mógł się kontaktować 

bezpośrednio w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30-15.30, we wtorki w godz. 7.30-16.30 w piątki w 

godz. 7.30-14.30. Koordynator umowy odpowiedzialny będzie za nadzorowanie i koordynowanie 

wykonywania przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy. 

 

§11 

Podwykonawcy 

 

1. Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcy następującą część 

zamówienia ……………………………………….. Pozostałą część zamówienia Wykonawca zobowiązuje się 

wykonać własnymi siłami.  

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają 

kwalifikacje i spełnia wymagania wskazane w niniejszej umowie. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy z podwykonawcą w terminie 7 dni od 

jej zawarcia.   

3. Na zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda 

Zamawiającego. Do wniosku o wyrażenie takiej zgody Wykonawca załącza projekt umowy z podwykonawcą.  

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie całości przedmiotu umowy oraz działania lub 

zaniechania ewentualnych podwykonawców. 

5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy, a jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części 

zamówienia następuje w oparciu o art. 462 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający żąda od 

Wykonawcy, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał nazwy, dane kontaktowe oraz 

przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w usługi objęte niniejszą umową, jeżeli są już znani. 

Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa 

w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 

6. Powierzenie wykonania części zadania podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie tej części przedmiotu zamówienia. 

7.Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców, jego 

przedstawicieli lub pracowników jak za swoje własne. 

8.Podwykonawca nie może zlecić wykonania przedmiotu umowy innym podwykonawcom. 

9. Usługa świadczona przez Podwykonawcę zapewnia dokumentowanie wykonywanej usługi w taki sam 

sposób jak dla Wykonawcy. 

10.Jeżeli wystąpią uzasadnione podejrzenia, że kwalifikacje podwykonawców lub ich wyposażenie w 

urządzenia i sprzęt nie gwarantują właściwej jakości wykonania usług lub dotrzymania terminów, to 

Zamawiający zażąda od Wykonawcy bezzwłocznej zmiany podwykonawców, a jeżeli Wykonawca nie 

zastosuje się do żądania Zamawiającego, to Zamawiający będzie miał prawo do rozwiązania umowy ze 

skutkiem natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy z zachowanie terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.  

12. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą, Wykonawca nie dokona w całości lub w części 

zapłaty tego wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego 

wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania dokumentami 

potwierdzającymi wykonanie określonego zadania, które wykonał podwykonawca oraz kopią faktury, której 

upłynął termin płatności, Zamawiający, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do złożenia wyjaśnień w 



8 

 

sprawie zasadności żądań podwykonawcy i wyznaczenia mu w tym celu co najmniej 3 dniowego terminu, 

zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania – liczoną jak w formularzu 

ofertowym. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

podwykonawcy. 

13. Zamawiający dokona potrącenia kwoty zapłaconej podwykonawcom z płatności przysługującej 

Wykonawcy.  

 

§12 

Personel Wykonawcy 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę 

osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) kierowca pojazdu realizujący usługę odbioru odpadów. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane ust.  1 a) czynności. Zamawiający uprawniony jest 

w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. 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 lub podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 a) czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy pisemne 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 lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników. 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; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę 

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

okres rozliczeniowy; 

4) 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. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. 

4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1a) czynności oraz z tytułu zwłoki przy złożeniu przez Wykonawcę 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę,  których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, które traktowane będą jako niespełnienie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 

1 a) czynności -  Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną w na zasadach i w wysokości określonej 

w §15 ust. 2 pkt 11 niniejszej umowy. 



9 

 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 13 

Zmiany personelu Wykonawcy 

1.W przypadku zmiany Pracownika wykonującego czynności wskazane w § 12 ust. 1a) niniejszej umowy, 

Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia, iż osoba ta spełnia wymagania określone w 

postanowieniach umowy. 

2.Zmiana pracownika wykonującego czynności wskazane w §12 ust. 1 a) niniejszej umowy nie wymaga 

zawierania przez Strony aneksu do umowy. 

 

§14 

Porozumiewanie się stron 

1. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania się o zmianach 

dotyczących określonych w umowie nazw, adresów, danych kontaktowych bez konieczności sporządzania 

aneksu do niniejszej umowy, w terminie 7 dni od zaistnienia takiej zmiany . Korespondencję doręczoną na 

adresy do korespondencji wskazane w ust. 2, każda ze Stron uznaje za prawidłowo doręczoną w przypadku 

nie powiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu. Każda ze Stron przyjmuje na siebie 

odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu nie wskazania drugiej Stronie aktualnego 

adresu. 

2.Strony ustalają, że ich aktualne adresy do korespondencji oraz dane kontaktowe są następujące: 

a) Zamawiający:  Gmina Przechlewo – ul. Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo,  

adres e-mail: odpady@przechlewo.pl, tel.: 59 83 34 301 fax.: 59 833 46 31 

b) Wykonawca: ............................................................... 

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

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

3. W trakcie trwania umowy Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Zamawiającego o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 

2) zmianie osób reprezentujących, 

3) złożeniu wobec Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Wykonawcy, 

4)  ogłoszeniu likwidacji, 

5) zawieszeniu działalności gospodarczej, 

6) wszczęciu postępowania naprawczego, dotyczącego Wykonawcy 

-w terminie 7 dni od zaistnienia wskazanej powyżej okoliczności 

4.Strony zgodnie postanawiają, ze z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w umowie, że wszelkie 

zawiadomienia, zapytania informacje lub dane związane lub wynikające z realizacji przedmiotu umowy będą 

przekazywane drugiej Stronie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej. 

5.Korespondencja pisemna Stron kierowana będzie na adres wskazany w ust. 2 umowy, zaś korespondencja 

elektroniczna na adresy poczty elektronicznej wskazanej w  ust. 2. 

 

§15 

Kary Umowne 

1.Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie przedmiotu umowy. Kary umowne podlegają łączeniu, przy czym łączna maksymalna wysokość 

kar umownych w trakcie obowiązywania umowy nie może by większa niż 30% wynagrodzenia całkowitego 

brutto, o którym mowa w §8 ust. 1 umowy. 

2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w poniższych przypadkach                                                i 

wysokościach: 

1 )10% całkowitego wynagrodzenia umownego (brutto) określonego w § 8 ust. 1umowy,                             w 

przypadku nie przystąpienia do realizacji umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca, 

mailto:odpady@przechlewo.pl
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2)10% całkowitego wynagrodzenia umownego (brutto) określonego w § 8 ust. 1umowy, w przypadku 

rozwiązania umowy, bądź odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca, 

3)10% całkowitego wynagrodzenia umownego (brutto) określonego w § 8 ust. 1 umowy,  w przypadku 

odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, 

4)500,00 zł brutto za każdy przypadek nieodebrania odpadów lub wystąpieniu zwłoki                     w odbiorze 

odpadów z danej nieruchomości, w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie, o którym mowa w 

niniejszej umowie oraz w OPZ, 

5)200,00 zł brutto, za każdy przypadek uszkodzenia pojemnika na odpady i nie wymienienie go na własny 

koszt, 

6)10 000,00zł brutto za każdy stwierdzony przypadek odbierania odpadów w ramach odrębnych umów, 

zawartych z innymi kontrahentami niż Zamawiający, w tym samym czasie i tym samym pojazdem, którym 

odbierane są odpady w ramach przedmiotowej umowy, 

7)100,00 zł brutto, za każdy dzień zwłoki w złożeniu raportu lub sprawozdania, o którym mowa w § 7 umowy; 

8)500zł brutto za przekazanie nierzetelnego sprawozdania o którym mowa w § 7 umowy, jeżeli sprawozdanie 

zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do jego przedłożenia, a 

w przypadku niezastosowania się do wezwania 5000zł brutto,  

9) 500,00 zł brutto, za każdy przypadek stwierdzenia, że pojazd Wykonawcy nie jest czytelnie oznaczony 

nazwą przedsiębiorcy i numerem telefonu jego siedziby, 

10)50.000,00 zł brutto, za każdy przypadek zmieszania odebranych odpadów komunalnych zmieszanych z 

selektywnymi lub selektywnie zbierane odpady różnych rodzajów ze sobą; 

11) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu 

zmiany wysokości wynagrodzenia o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w 

wys. 0,03% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w par. 8 ust. 1 umowy za każdy 

dzień zwłoki w zapłacie.   

12)w przypadku nie przedstawienia w terminie wszystkich oświadczeń osób wykonujących czynności 

wskazane w § 12 ust. 1 a)umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za każdy dzień zwłoki karę w 

wysokości 200,00 zł brutto. W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji wymaganych czynności osób na 

podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 500,00 zł brutto 

za każdy przypadek stwierdzenia, że czynności przy wykonywaniu przedmiotu umowy wykonuje osoba w 

oparciu o inny stosunek prawny niż stosunek pracy. Karę nalicza się odrębnie za każdą osobę wykonującą 

pracę w oparciu o inny stosunek prawny niż stosunek pracy. 

13)1000zł brutto za każdy przypadek nie przedłożenia Zamawiającemu w terminie poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy z podwykonawcą lub brak uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z 

podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.  

14)podanie nieprawdziwych danych przy przekazaniu odpadów do instalacji polegające na przekazaniu 

odpadów pochodzących spoza terenu Gminy ze wskazaniem, że są odebrane z terenu Gminy - w wysokości 

10 000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przez Zamawiającego taki przypadek. 

2. Obciążenie Wykonawcy karą umowną nastąpi poprzez wystawienie noty obciążającej Wykonawcę. 

3. Termin zapłaty należności tytułem kar umownych wynosi do 7 dni od dnia doręczenia noty obciążeniowej. 

W razie bezskutecznego upływu terminu naliczone zostaną odsetki ustawowe za zwłokę. 

4. Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona 

szkoda przekracza kary umowne, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo kompensaty kar umownych oraz innych należności z kwotą 

wynagrodzenia umownego przysługującego Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

§16 

Wykonanie Przedmiotu Umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całości przedmiotu umowy w sposób i na warunkach 

określonych w niniejszej umowie oraz zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa miejscowego. 

2.Wykonawcy wspólnie realizujący przedmiot umowy ponoszą solidarną odpowiedzialność za jej wykonanie 
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i ustanowienie zabezpieczenia jej należytego wykonania. 

3.Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku gdy Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy lub 

wykonuje go w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę 

do wykonania lub należytego wykonania przedmiotu umowy i wyznaczy mu w tym celu dodatkowy termin. 

W przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający może 

powierzyć wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający 

uprawniony jest do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty wynagrodzenia należnego podmiotowi 

trzeciemu w związku z wykonaniem usługi, o której mowa w zdaniu drugim. 

4.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody będące wynikiem nieopróżniania lub 

nieterminowego opróżniania pojemników lub zmieszania odbieranych odpadów, jak również za ewentualne 

kary nałożone przez uprawnione organy z tych tytułów. 

5.Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych podczas lub w związku z 

wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec 

Zamawiającego i osób trzecich za szkody w mieniu lub zdrowiu powstałe w okolicznościach opisanych w 

zdaniu pierwszym. 

 

§17 

Zmiana Postanowień Umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, a mianowicie : 

1) zmiany wynagrodzenia, zmiany przedmiotu umowy w razie zmiany prawa powszechnie obowiązującego 

oraz prawa miejscowego w tym uchwał Rady Gminy Przechlewo wpływających na zasady odbierania i 

zagospodarowania odpadów i koszty wykonywania usługi, 

2) zmiany sposobu świadczenia usługi w stosunku do Opisu Przedmiotu Zamówienia, w zakresie wykonania 

prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji możliwości usprawnienia 

realizacji przedmiotu umowy - bez zmiany wynagrodzenia, 

3) zmiany częstotliwości i miejsca odbioru odpadów komunalnych, określonych w OPZ, 

4) zmiany terminu realizacji, lub zmiany zakresu świadczonych usług w ramach przedmiotu umowy w 

przypadku wystąpienia „siły wyższej” oznaczającej wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron 

niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z 

umowy w jej obecnym brzmieniu - z możliwością zmiany wynagrodzenia w zależności od zaistniałej 

zmiany. 

5) zmiany wysokości cen jednostkowych wynagrodzenia, określonego w §8 ust 1 umowy w przypadku  

zmniejszenia się kosztów odbioru i transportu odpadów. 

6) zmianę w zakresie ilości odebranych odpadów komunalnych oraz związanego z tym wynagrodzenia w razie, 

gdy w trakcie wykonywania umowy okaże się, że ilość odpadów komunalnych będzie inna niż w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia. W takim przypadku sporządzony zostanie protokół konieczności, który będzie 

podstawą do sporządzenia aneksu do umowy.   

2. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być 

zaakceptowane przez obie strony umowy. W tym celu strony sporządzą aneks do umowy. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 8 ust 1 umowy, 

gdy umowa zostanie zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy w następujących przypadkach:  

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,  

2) w przypadku zmiany 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,  

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,  

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 

2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)  
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- jeśli zmiany określone w pkt 1 – 4 powyżej będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez 

Wykonawcę.  

5) w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Poziom zmiany 

ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony Umowy do żądania 

zmiany wynagrodzenia ustala się na 10 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z 

dnia składania ofert. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia 

przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia o 10 %.  

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest 

uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z 

faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. 

Wniosek powinien zawierać uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku 

od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie 

Umowy.  

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest 

uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z 

faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za 

pracę. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. Wykonawca zobowiązuje się 

wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany 

minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie 

dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem 

wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z 

podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w 

kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.  

6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu Wykonawca 

jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne bądź zmianie 

zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać 

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

Wykonawcy po zmianie Umowy. Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną 

kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust.1 pkt 3 lub 4 niniejszego 

paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji 

Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust 1 pkt 3 

lub 4 niniejszego paragrafu.  

7. W sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 10% na 

zasadach określonych w ust. 3 pkt 5 Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o 

zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie faktyczne i wskazanie 

podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.  

8. W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 10% 

Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację o zmianie Umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia. Informacja powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz 

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.  

9. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu częściowym ulegnie waloryzacji o 

zmianę wskaźnika cen towarów i usług, ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i 

ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” .W przypadku gdyby wskaźnik przestał być 

dostępny, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.  

10. Wniosek o którym mowa w ust 7 i 8 złożyć można nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia). Możliwe jest wprowadzanie 

kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie częściej niż co 6 miesięcy.  

11. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 3 pkt 1-4 obejmować 

będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości 
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minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie 

wykonano.  

12. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania 

postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 3 pkt 5 to 5% 

wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę przed dniem 

złożenia wniosku,  

13. Przez maksymalną wartość korekt, o której mowa w ust. 12 należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku 

wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji.  

14. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 3 pkt 5 zobowiązany jest do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym 

zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.  

 

§18 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy w przypadku, gdy: 

1) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wynikające z przepisów 

szczególnych, 

2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał 

realizację umowy przez kolejnych 7 dni kalendarzowych, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego, 

3) Wykonawca zawiesił prowadzoną działalność gospodarczą, 

4) Wobec Wykonawcy wszczęto postępowanie egzekucyjne, bądź dokonano zajęcia lub obciążenia majątku 

Wykonawcy, uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

5)Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia ze strony Zamawiającego, nie wykonuje usług 

zgodnie z umową lub naruszył istotnie zobowiązania wynikające z umowy, naruszył obowiązujące przepisy w 

zakresie realizowanego przedmiotu umowy, tj. w szczególności nie dopełnił obowiązków wynikających z 

przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 o odpadach, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska oraz aktów 

wykonawczych do niniejszych ustaw, a także aktów prawa miejscowego obowiązujących w tym przedmiocie 

6) Rozpoczęto likwidację Wykonawcy lub postawiono go w stan upadłości, 

7)Został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Wykonawcy. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy składa się na piśmie wraz z uzasadnieniem. 

3. Zamawiający na mocy art. 456 ustawy - Prawo zamówień publicznych, może w razie wystąpienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

§19 

Zabezpieczenie Wykonania Umowy 

1.Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto o 

którym mowa w § 8 ust. 1 umowy , co stanowi kwotę ............... zł. 

2.Powyższe zabezpieczenie zostało wniesione w formie: ....................................... 

3.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze 

żądanie. 

4.W przypadku należytego wykonania niniejszej umowy, 100% wniesionego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni licząc od terminu zakończenia świadczenia usług, 

określonych w niniejszej umowie. 

5.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 

6.Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy może być zmieniona w trakcie realizacji na wniosek 

Wykonawcy w ramach form wymienionych w specyfikacji. 
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7.Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia 

jego wysokości. 

 

§20 

Rozstrzyganie Sporów 

1.Strony zgodnie postanawiają, iż ewentualne spory wynikłe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy lub 

interpretacji jej zapisów będą rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji, przy czym klauzula ta nie stanowi 

zapisu na sąd polubowny. 

2.W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu w sposób określony w ust. 1 każda ze Stron uprawniona jest do 

wystąpienia na drogę sądową celem rozstrzygnięcia sporu. 

3.Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów powstałych w wyniku lub w związku z realizacją przedmiotu 

niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

 §21 

  Ochrona Danych 

1.Wójt Gminy Przechlewo jako administrator danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych 

osobowych w celu realizacji Umowy powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na podstawie 

odrębnej umowy, która stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Umowy. 

 

§22 

         Postanowienia końcowe 

1. Niniejszą umowę sporządzono wraz z załącznikami w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

2.W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie znajdują przepisy 

powszechnie obowiązujące, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3.Integralnączęśćumowystanowią: 

- Załącznik Nr 1 – Oferta Wykonawcy wraz z tabelą kosztową 

- Załącznik Nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia 

-  Załącznik Nr3 – Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych. 

 

 

 

 

    

 

 

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

              /Zamawiający/                                                                                  /Wykonawca/ 
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\Załącznik Nr 3  do Umowy  

 

 

UMOWA  

O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

zawarta w dniu ……………………2021 r. w Przechlewie (dalej – „Umowa o powierzenie”) 

pomiędzy: 

Wójtem Gminy Przechlewo, z siedzibą przy ul. Człuchowskiej 26, 77-320 Przechlewo, reprezentowanym 

przez:  

……………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej  „Administratorem Danych” 

a  

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

……………………………………………………………………….. zwanym dalej: „Wykonawcą”  

łącznie zwane „Stronami” 

 

§ 1 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. W celu wykonania umowy Nr ……………. z dnia ………….. (dalej – „Umowa”) zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą, Administrator Danych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych 

osobowych w trybie art. 28 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 

„rozporządzenie”, 

2. Przetwarzanie danych przez Wykonawcę obejmuje dane osobowe: 

 - właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Przechlewo, 

 - zarządców nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Przechlewo, 

 w zakresie: 

 - imię i nazwisko, 

 - adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne 

3. Wykonawca w związku z wykonaniem umowy opisanej w § 1 pkt 1 jest uprawniony do wykonywania, w 

szczególności takich operacji na powyższych danych osobowych jak: zbieranie, utrwalanie, 

opracowywanie, przechowywanie, usuwanie. 

4. Przetwarzanie przez Wykonawcę powierzonych danych osobowych będzie trwało w okresie realizacji 

Umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej.      

5. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w celu i 

zakresie oraz w sposób i przez czas określony w ust. 1 – 4 powyżej. 

6. Wykonawca oświadcza, że nie będzie przetwarzał powierzonych danych osobowych w państwie trzecim, 

tj. w państwie nienależącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 

§ 2 

Zasady przetwarzania powierzonych danych osobowych 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności wynikające z Umowy o powierzenie i 

przepisów o ochronie danych osobowych z najwyższą starannością. 

2. W przypadku wystąpienia zagrożeń mogących mieć wpływ na odpowiedzialność Administratora Danych 

za przetwarzanie powierzonych danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie podjąć 

działania w celu ich usunięcia oraz natychmiast zawiadomić o nich Administratora Danych. 

3. Administrator Danych wyraża zgodę na ewentualne dalsze powierzenie przez Wykonawcę innemu 

podmiotowi przetwarzającemu przetwarzania danych osobowych, których Administratorem jest Wójt 

Gminy Przechlewo. Może to nastąpić na podstawie pisemnej umowy, na mocy której zostaną nałożone te 

same obowiązki jak w niniejszej Umowie o powierzenie. O zamiarze dalszego powierzenia Wykonawca 

każdorazowo poinformuje Administratora Danych. W przypadku niewyrażenia przez Administratora 
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Danych sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji przez Administratora Danych umowa 

może zostać zawarta. Po zawarciu umowy Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym fakcie 

Administratora Danych podając dane podmiotu, któremu powierzył przetwarzanie danych. W przypadku 

nie wywiązania się przez inny podmiot przetwarzający ze spoczywających na nim obowiązków ochrony 

danych osobowych, pełną odpowiedzialność wobec Administratora Danych za ich wypełnienie ponosi 

Wykonawca.   

§ 3 

Zabezpieczenie powierzonych danych osobowych 

1. Wykonawca zapewnia, że wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by przetwarzanie 

spełniało wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa  i chroniło prawa osób, których dane 

dotyczą.  

2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1) przetwarzania danych wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora Danych; za 

udokumentowane polecenie uznaje się zadania nałożone na Wykonawcę w Umowie, 

2) podjęcia wszelkich środków aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych 

zgodnie z wymogami nałożonymi na mocy art. 32 rozporządzenia,  

3) dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez 

niego upoważnienie i zapoznanych przez niego z przepisami o ochronie danych osobowych, 

4) zapewnienia aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do 

zachowania danych osobowych w tajemnicy, 

5) pomagania Administratorowi Danych poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne 

wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie 

wykonywania jej praw określonych w rozdziale III a także z obowiązków określonych w art. 32-36 

rozporządzenia, 

6) udostępniania Administratorowi Danych wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia 

obowiązków określonych w art. 28 rozporządzenia, 

7) prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 

rozporządzenia, jeżeli jest wymagane na mocy rozporządzenia.   

3. Wykonawca zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki zgłosić Administratorowi Danych:  

1) stwierdzenie naruszenia ochrony danych osobowych, zawierające co najmniej informacje, o których 

mowa w art. 33 ust. 3 rozporządzenia,  

2) otrzymanie żądania od osoby, której dane przetwarza, w zakresie przetwarzania dotyczących jej 

danych osobowych,  

3) wszczęcie u Wykonawcy, przez organ właściwy ds. ochrony danych osobowych,  

kontroli sposobu przetwarzania powierzonych danych osobowych. 

§ 4 

Nadzór nad wykonaniem Umowy o powierzenie 

1. Administrator Danych jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawcę obowiązków 

określonych w niniejszej Umowie o powierzenie.  

2. Wykonawca umożliwia Administratorowi Danych lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora 

przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji. W szczególności Wykonawca:  

1) zapewni wstęp do pomieszczeń, w których Wykonawca przetwarza powierzone dane osobowe, 

2) przekaże pisemne lub ustne wyjaśnienia w celu ustalenia stanu faktycznego, 

3) umożliwi przeprowadzenie oględzin dokumentów a także urządzeń, nośników oraz systemów 

informatycznych służących do przetwarzania powierzonych danych. 

3. Z czynności sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz doręcza się kontrolowanemu. 

4. W przypadku stwierdzenia uchybień w zakresie wykonywania Umowy o powierzenie lub przepisów o 

ochronie danych osobowych, Administratorowi Danych przysługuje prawo do żądania natychmiastowego 

wstrzymania przetwarzania danych osobowych i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie 

uchybień. 

§ 5 

Odpowiedzialność Wykonawcy  

Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Administratorowi Danych w wyniku 

naruszenia danych osobowych z winy Wykonawcy. W szczególności zobowiązuje się do pokrycia kar 
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zapłaconych przez Administratora Danych, poniesionych przez Administratora Danych, kosztów procesu 

i zastępstwa procesowego, a także odszkodowania na rzecz osoby, której naruszenie dotyczyło.  

 

§ 6 

Wygaśnięcie Umowy 

1. Umowa o powierzenie zostaje zawarta na okres realizacji Umowy, o której mowa w § 1 ust. 1 Umowy o 

powierzenie. 

2. Umowa o powierzenie wygasa z dniem upływu okresu trwania, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, o 

której mowa w  § 1 ust. 1 Umowy o powierzenie. 

3. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych Wykonawca zobowiązuje się 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni usunąć lub zwrócić Administratorowi Danych wszelkie dane 

osobowe oraz skutecznie usunąć wszelkie istniejące kopie, chyba że przepisy prawa nakazują 

przechowywanie danych. Z czynności usunięcia lub zwrotu należy sporządzić pisemny protokół. 

Powierzenie trwa do czasu wykonania tych czynności. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy o powierzenie dokonywane będą w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy o ochronie danych osobowych. 

3. W przypadku sporów wynikających z realizacji Umowy o powierzenie Strony poddają jej rozstrzygnięciu 

przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora Danych. 

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

ADMINISTRATOR DANYCH                                                          WYKONAWCA    

 

 

 

 

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

 


