
Załącznik do SIWZ - Projekt Umowy

U M O W A   Nr ...

zawarta w dniu....................................w Reńskiej Wsi pomiędzy Gminą Pakosławice NIP 7532433192, Reńska 
Wieś 1, 48-314 Pakosławice,  reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Pakosławice - Adama Raczyńskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Alicji Kapuścińskiej
zwaną w treści umowy „Zamawiającym"

a

...........................................................................................................................mającym siedzibę:

NIP...................................., REGON............................, KRS...................................
reprezentowaną przez:
........................................................................zwanym dalej „Wykonawcą"

wybranym w trybie przetargu nieograniczonego (postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. t.j. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) została zawarta umowa
następującej treści:

§ 1
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi:
Odbieranie  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych
i niezamieszkałych w zakresie obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pakosławice.
Przedmiotem zamówienia  jest  odbieranie  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  wskazanych
w SIWZ w okresie: od 01 lipca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.  

2. Integralną częścią niniejszej umowy jest: 
a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 
b) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), 
c) oferta Wykonawcy.

§ 2

1. Ustala się termin realizacji usługi: od 01.07.2020 r. do dnia 30.06.2022 r.

§ 3
1. Strony  ustalają,  że  ceny  jednostkowe  za  odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  
z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z zakresu obiektów użyteczności publicznej z terenu Gminy
Pakosławice w całym okresie jej obowiązywania wynosić będą, zgodnie z ofertą Wykonawcy:

Lp.
RODZAJ 

ODPADÓW

CENA 
JEDNOSTKOWA NETTO         

[zł/Mg]

CENA 
JEDNOSTKOWA BRUTTO         

[zł/Mg]

1. BIO

2. Szkło mix



3. Papier

4. Metale i tworzywa sztuczne

5. Zmieszane odpady komunalne
(200301)

6. Odpady wielkogabarytowe
(200307)

7.
Odpady budowlane

i rozbiórkowe (odbiór z punktu
przy urzędzie)

8. ZSEiE

9.  Zużyte opony

10.
Odpady tekstyliów 

i odzieży (odbiór z punktu przy
Urzędzie)

11.

Odpady niekwalifikujące się do
odpadów medycznych powstałe
w gospodarstwie domowym w

wyniku przyjmowania
produktów leczniczych w

formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu

poziomu substancji we krwi, w
szczególności igły         i

strzykawki (odbiór 
z punktu przy Urzędzie)

12. Odpady niebezpieczne (odbiór
z punktu przy Urzędzie)

2. Ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 1 obejmują wszystkie zobowiązania oraz koszty związane 
z  realizacją  zamówienia,  w  tym  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  oszacowania  wszelkich  kosztów  związanych  
z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć
wpływ na koszty. 

3.  Wynagrodzenie za świadczenie usług, objętych niniejszą Umową, obliczone będzie jako iloczyn cen
jednostkowych,  o  których  mowa  w  ust.  1  i  odebranej  ilości  odpadów,  wykazanych  
w stosownym raporcie miesięcznym. 



4.  Przy  wystawianiu faktur zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i  usług obowiązująca  
w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowiązku podatkowego).

5. Wynagrodzenie  Wykonawcy  płatne będzie  po zakończeniu  danego  miesiąca  świadczenia  usługi,  na
podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Załącznikami do faktury są miesięczny raport wagowy oraz karty
przekazania odpadów.

7. Wynagrodzenie  przysługujące  Wykonawcy  płatne  będzie  przelewem  z  konta  bankowego
Zamawiającego  na  konto  Wykonawcy  tj.  ………………………………………………………………………….……………... 
w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej zgodnie z ust. 6.

8. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

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

10. Za nieterminową płatność faktur, Wykonawca będzie naliczał odsetki ustawowe.

11.  Wartość  umowy  nie  podlega  zmianie  bez  względu  na  ewentualne  podwyżki  cen  materiałów  
i pozostałych składników cenotwórczych.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem metody
podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianej w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.

13. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w umowie:
1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności,  o którym  mowa 
powyżej,
2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od  1 września 2019 r., 
przez Szefa Krajowej Administrację Skarbowej, o której mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.    

§ 4

1. Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną: 

a) za  odbieranie  odpadów,  które  nie  zostały  wytworzone  przez  właścicieli  nieruchomości  objętych
odbiorem  przez  Zamawiającego,  na  terenie  obejmującym  realizację  przedmiotu  zamówienia,  
a oddane zostały przez Wykonawcę do RIPOK w ramach usługi realizowanej dla Zamawiającego –  
w wysokości 20.000,00 zł za każde zdarzenie,

b) za  dostarczenie  do  RIPOK,  w ramach  usługi  realizowanej  dla  Zamawiającego,  odpadów innych  niż
objęte przedmiotem umowy – w wysokości 10.000,00 zł za każdy przypadek,

c) za  rozpoczęcie  realizacji  odbioru  i  transportu  odpadów  pojazdem  nieopróżnionym  z  odpadów  –  
w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek,

d) za nieudostępnienie pojazdu, w celu jego kontroli, upoważnionym pracownikom Zamawiającego lub
osobom upoważnionym przez Zamawiającego – w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek,

e) za  nienależyte  wykonywanie  przez  Wykonawcę  obowiązków  z  zakresu  kontroli  nieruchomości  pod
kątem  segregacji  odpadów  (brak  właściwej  reakcji  na  niedopełnienie  obowiązków  właściciela
nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych) – w wysokości 2.000,00 zł za
każdy przypadek,

f) za nieusunięcie pojemników po zakończeniu umowy z  przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –  
w wysokości 100,00 zł za każdy pojemnik za każdy dzień zwłoki,

g) za  zwłokę  w  wyposażeniu  wszystkich  nieruchomości  (tzw.  pierwsze  rozstawienie  pojemników),
wskazanych  przez  Zamawiającego,  w  pojemniki  lub  kontenery  i  worki  do  zbierania  odpadów
komunalnych, w liczbie i pojemności podanej przez Zamawiającego, w wysokości: 30,00 zł (słownie:
trzydzieści  złotych)  za  każdy  punkt  gromadzenia  odpadów,  za  każdy  dzień  zwłoki,  w  stosunku  do
terminu określonego w umowie,



h) za  zwłokę  w  wyposażeniu  nieruchomości,  wskazanych  przez  Zamawiającego,  w  pojemniki  lub
kontenery i worki do zbierania odpadów komunalnych, w trakcie realizacji umowy w wysokości 30,00 zł
(słownie:  trzydzieści  złotych)  za  każdy  pojemnik,  za  każdy  dzień  zwłoki,  w  stosunku  do  terminu
określonego w umowie,

i) za  zwłokę  w  wykonaniu  odbioru  odpadów  z  kontenerów  lub  pojemników  i  worków  zgodnie  
z  zaakceptowanym  harmonogramem,  w  wysokości  30,00  zł  (słownie:  trzydzieści  złotych)  za  każde
zdarzenie, za każdy dzień zwłoki,

j) za podstawienie pojemnika niezgodnie z wykazem nieruchomości, przekazanym przez Zamawiającego,
w wysokości 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek,

k) za  nieodebranie  pojemnika  lub  pojemników  z  nieruchomości,  dla  których  złożono  deklarację
powodującą wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  
w wysokości 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych) za każdy pojemnik, za każdy dzień zwłoki,

l) za stwierdzenie nieoznakowania, względnie nieczytelnego lub nietrwałego oznakowania w widocznym
miejscu pojemnika w sposób uniemożliwiający odczytanie przeznaczenia pojemnika w wysokości 5,00
zł (słownie: pięć złotych) za każdy pojemnik, za każdy dzień,

m) za stwierdzenie nieoznakowania względnie nieczytelnego lub nietrwałego oznakowania w widocznym
miejscu pojazdów służących do wykonania przedmiotu umowy, poprzez umieszczenie na nich nazwy 
i  danych teleadresowych przedsiębiorcy i  frakcji  odbieranych tym pojazdem odpadów, w wysokości
1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każde stwierdzenie takiego zdarzenia,

n) za każde stwierdzone przez osobę sprawującą nadzór w imieniu Zamawiającego odbieranie odpadów
bez  zachowania  należytego  stanu  sanitarnego  lub  technicznego  pojazdów  w  wysokości  500,00  zł
(słownie: pięćset złotych) za każdy stwierdzony przypadek,

o) za  nieuprzątnięcie  terenu  z  odpadów  komunalnych,  które  uległy  rozsypaniu  podczas  załadunku,  
w  wysokości  100,00  zł  (słownie:  sto  złotych)  za  każdy  punkt  gromadzenia  odpadów,  w  którym
stwierdzono to uchybienie,

p) za realizowanie  odbioru i  transportu odpadów pojazdem niespełniającym wymagań pod względem
jego wyposażenia w urządzenia i  systemy określone w obowiązujących przepisach oraz SIWZ, bądź
realizującego  przedmiot  zamówienia  z  niesprawnymi  lub  wyłączonymi  urządzeniami/systemami  –  
w wysokości 5.000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy dzień/za każdy pojazd. Zamawiający
odstąpi od nałożenia kar umownych z tego tytułu w przypadku stwierdzenia, że awaria systemu GPS
powstała z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np.: brak transmisji danych z winy operatora GSM
itp.),

q) za  realizowanie  odbioru  i  transportu  odpadów  pojazdem  niespełniającym  wymagań  określonych  
w SIWZ – w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy dzień za każdy pojazd,

r) za  odstąpienie  przez  Zamawiającego  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy  
w wysokości 20% ceny ofertowej brutto wskazanej w ofercie Wykonawcy.

2. Ponadto, Zamawiający nalicza Wykonawcy karę umowną w przypadku niedotrzymania odpowiednich
poziomów odzysku odpadów komunalnych wskazanych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.). Wykonawca
podlega  karze  pieniężnej  w  wysokości  kary  pieniężnej  nałożonej  lub  uzasadnionej  do  nałożenia  na
Zamawiającego  w  wyniku  nie  osiągnięcia  wyżej  wymienionych  odpowiednich  poziomów  recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz
poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

3. Kary umowne potrącane będą z faktury Wykonawcy, wystawianej na bieżący miesiąc rozliczeniowy.

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego opóźnień w wykonaniu umowy przez Wykonawcę lub
nieprawidłowości wynikających z winy Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin wykonania usługi
lub usunięcia nieprawidłowości. 



5. Wyznaczenie  dodatkowych  terminów  w  okolicznościach  przedstawionych  w  ust.  1  nie  zwalnia
Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych.

6. Zamawiający  uprawniony  jest  do  zaspokojenia  wymagalnych  kar  umownych  oraz  ewentualnego
odszkodowania uzupełniającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.

7. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  przewyższającego  wysokość
zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści.

§ 5

1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego:

1) Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli poweźmie wiadomość o tym, że:

a) wszczęte zostało postępowanie upadłościowe Wykonawcy, 

b) rozpoczęto likwidację firmy Wykonawcy,

c) wykonawca  utracił  uprawnienia  do  wykonywania  przedmiotu  umowy  wynikające  z  przepisów
szczególnych.

2) Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić również, jeżeli Wykonawca:

a) nie rozpoczął wykonywania usług w pełnym zakresie objętym umową,

b) zaniechał  realizacji  umowy,  tj.  w  sposób  nieprzerwany  nie  realizuje  jej  przez  kolejnych  5  dni
kalendarzowych,  pomimo  uprzednich,  pisemnych,  co  najmniej  dwukrotnych  zastrzeżeń  ze  strony
Zamawiającego nie wykonuje usług zgodnie z postanowieniami umowy lub w istotny sposób narusza
postanowienia niniejszej umowy.

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 Zamawiający może w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o okolicznościach określonych w ust. 1, odstąpić od niniejszej umowy.

3. Ponadto w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy  Zamawiający  może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. W tym celu
Zamawiający  wraz  z  Wykonawcą  winni  ustalić  wartość  faktycznie  wykonanych  przez  Wykonawcę  usług,
a Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym w tym zakresie.

§ 6

1. Zmiana niniejszej umowy musi być zgodna z art. 144 Prawa zamówień publicznych oraz wymaga formy
pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy, w zakresie zasad odbierania odpadów, w przypadku zmiany
przepisów prawa.

3. Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  ze  skutkiem  natychmiastowym,  jeżeli  Wykonawca  rażąco
naruszy postanowienia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć nie później niż w terminie
90 dni od dnia zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia.

4. Odstąpienie od niniejszej umowy przez Zamawiającego może nastąpić wskutek okoliczności, o których
mowa w art. 145 Prawa zamówień publicznych, w terminie określonym w tym artykule.

§ 7

1. Obowiązki Wykonawcy. Wykonawca jest obowiązany do:



a) selektywnego odbierania odpadów komunalnych (zgodnie z obowiązującym w czasie trwania Umowy
Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, wyszczególnionych w OPZ),

b) zakazu  mieszania  selektywnie  zebranych  odpadów  komunalnych  ze  zmieszanymi  odpadami
komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz zakaz mieszania ze sobą poszczególnych
frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

c) odbioru  odpadów  komunalnych  z  pojemników/worków  na  odpady  komunalne,  o  pojemności  
i w kolorystyce określonej w OPZ (zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy), z częstotliwością określoną w OPZ,

d) posiadania  przez  cały  okres  trwania  umowy  stosownych  uprawnień  określonych  w  SIWZ  oraz
w przepisach prawa, w szczególności  dysponowania personelem posiadającym stosowne kwalifikacje,
posiadającym wymagane  prawem uprawnienia  (jeśli  ustawy nakładają  obowiązek  posiadania  takich
uprawnień),  doświadczenie,  wiedzę  specjalistyczną,  odpowiednią  praktykę  zawodową,  w  zakresie
gwarantującym  prawidłową  realizację  przedmiotu  niniejszej  Umowy  oraz  dysponowania  zapleczem
technicznym i środkami niezbędnymi do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy w szczególności bazą
magazynowo -  transportową,  wyposażeniem umożliwiającym odbieranie  odpadów  komunalnych  od
właścicieli  nieruchomości  oraz  zapewnienia  odpowiedniego  stanu  technicznego  i  sanitarnego  tego
wyposażenia,  czytelnego  oznakowania  pojazdów  (nazwa  firmy,  dane  adresowe  i  numer  telefonu),
zapewnienia badań technicznych używanych pojazdów, świadectw dopuszczenia do ruchu i OC,

e) wyznaczenia koordynatora do kontaktów z Zamawiającym, działającego w dniach od poniedziałku do
piątku, w godz. od 7.00 - 14.00,

f) poddania się kontroli przez Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu umowy,

g) przekazywania niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zapytania Zamawiającego każdej
informacji oraz dokumentów dotyczących realizacji umowy,

h) przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych; Wykonawca nie może pozyskanych danych od
Zamawiającego wykorzystać dla innych celów, niż w celu realizacji umowy,

i) wyposażenia  wszystkich  objętych SIWZ właścicieli  nieruchomości  oraz  terenu przy Urzędzie  Gminy  
w  Pakosławicach  w  pojemniki  na  odpady  komunalne,  zgodnie  z  OPZ,  w  terminie  3  dni  od  dnia
podpisania Umowy,

j) wykonania usługi zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska oraz przepisami sanitarnymi,

k) porządkowania  terenu  zanieczyszczonego  odpadami  i  innymi  zanieczyszczeniami  wysypanymi  
z pojemników, kontenerów i pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu,

l) sporządzania  miesięcznych  raportów  wagowych  z  wykonanej  usługi,  w  tym  informacje  
o ilości i rodzaju odebranych w ramach realizacji  umowy odpadów (z podziałem na ich rodzaj) oraz
sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane, a także
wskazanie  nieruchomości,  w  których  właściciele  zbierają  odpady  komunalne  w  sposób  niezgodny  
z Regulaminem; miesięczny raport wagowy stanowi załącznik do faktury,

m) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych  lub  pozostałości  z  sortowania  odpadów komunalnych  przeznaczonych  do  składowania,  do
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych,

n) przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do wskazanych w ofercie instalacji odzysku
i  unieszkodliwiania  odpadów,  zgodnie  z  określoną  w  obowiązujących  przepisach  prawa  hierarchią
postępowania z odpadami, w szczególności w art. 17 ustawy o odpadach, z zastrzeżeniem, że jeżeli przed
przekazaniem odebranych selektywnie odpadów do instalacji  odzysku i  unieszkodliwiania zostały one
przez Wykonawcę skierowane do przesortowania,  to powstałe w wyniku tej  czynności  pozostałości  z
sortowania,  oznaczone kodem 19 12 12,  przeznaczone do składowania,  muszą zostać przekazane do
regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych lub instalacji zastępczych,



o) w  przypadku  wystąpienia  awarii  Regionalnej  Instalacji  Przetwarzania  Odpadów  Komunalnych,
uniemożliwiającej odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z
sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, Wykonawca przekazuje te odpady
do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi.

2. Przed wykonaniem usługi  odbioru odpadów z nieruchomości  Wykonawca jest  zobowiązany do kontroli
rodzaju odpadów i zgodności ich z przeznaczeniem pojemnika lub worka. W przypadku, w którym właściciel
nieruchomości  nie  dopełnił  obowiązku  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych  Wykonawca
odbierze  je  jako  niesegregowane  (zmieszane)  i  zobowiązany  będzie  do  powiadomienia  o  tym  fakcie
Zamawiającego  oraz  właściciela  nieruchomości.  Przed  zabraniem  odpadów  Wykonawca  sporządza
dokumentację  fotograficzną  lub  nagranie,  które  potwierdzą  zastrzeżenia  Wykonawcy  dotyczące
nieprowadzenia zbiórki w sposób selektywny. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Wykonawca sporządza
notatkę  wraz  z  dokumentacją  fotograficzną  lub  nagraniem,  które  stanowią  dowód  niewywiązania  się
właściciela nieruchomości z obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki i przekazuje go Zamawiającemu w
ciągu  72  godzin  od  momentu  stwierdzenia  naruszenia  zasad  selektywnej  zbiórki  odpadów  drogą
elektroniczną. Dodatkowo, prowadzenie nieselektywnej zbiórki odpadów przez właściciela nieruchomości
zostaje odnotowane w miesięcznym raporcie wagowym.

3. Wykonawca  ponosi  całkowitą  odpowiedzialność  za  prawidłowe  gospodarowanie  odebranymi
odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. ewentualnego przeładunku
odpadów,  transportu  odpadów,  spraw  formalno  -  prawnych  związanych  z  odbieraniem  i  dostarczaniem
odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów komunalnych.

§ 8
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  wobec  osób  trzecich  za  szkody  wynikłe  w  związku  wykonywaniem
umowy.

§ 9

1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  10 % całkowitej
ceny podanej w ofercie w formie wynikającej z przepisów prawa zamówień publicznych.

2. Zamawiający zwraca w całości zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez zamawiającego za należycie wykonane.

§ 10

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą umawiających się stron,
wyrażoną  na  piśmie  w  formie  aneksu  pod  rygorem  nieważności,  o  ile  nie  będzie  to  sprzeczne  
z ustawą Prawo zamówień publicznych.

2. Treść umowy może ulec zmianie w następujących przypadkach:

a) zmiany przepisów dotyczących stawki VAT,

b) zmian organizacyjnych struktur wewnętrznych Wykonawcy lub Zamawiającego,

c) zmian w zakresie wykazanych pojazdów na pojazdy o parametrach równoważnych nie gorszych niż
określone w SIWZ,

d) zmiany  lokalizacji  bazy  terenowej  i  zaplecza  warsztatowego  na  inną  spełniającą  warunki
Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  w  sprawie  szczególnych  wymagań  w  zakresie  odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

e) zmian przepisów regulujących zakres niniejszej umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że stosuje zapisy ustawy o ochronie danych osobowych i posiada dokumentację
z niej wynikającą i zobowiązuje się podpisać umowę o przetwarzaniu danych osobowych.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Prawa zamówień publicznych,
w szczególności Działu IV (art. 139-151) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.



§ 11

1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119, s. 1, określanego dalej również jako RODO), Zamawiający informuje, że:

a) Administratorem  danych  osobowych  jest  Wójt  Gminy  Pakosławice  reprezentujący  Urząd  Gminy
Pakosławice,  z siedzibą w Reńskiej Wsi 1, 48-314 Pakosławice. Z administratorem – Wójtem Gminy
Pakosławice można skontaktować się osobiście lub pisemnie na adres siedziby administratora.

b) Administrator – Wójt Gminy Pakosławice wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani
/  Pan  skontaktować  pisemnie  poprzez  adres  mailowy:  iod@pakoslawice.pl.  Z inspektorem  ochrony
danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

c) Administrator  danych  przetwarza  jedynie  dane  osobowe  niezbędne  do  realizacji  określonego  celu
przetwarzania, w tym w szczególności: 
 imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, adres

zamieszkania, NIP, REGON – przekazane przez Wykonawcę lub uzyskane z publicznego rejestru
(CEIDG, KRS),

 imię,  nazwisko,  stanowisko  służbowe,  adres  poczty  elektronicznej,  numer  telefonu/faxu  –
pełnomocników oraz osób wskazanych przez Wykonawcę do kontaktu bądź realizacji umowy, 

 imię,  nazwisko,  stanowisko  służbowe,  informacje  dot.  doświadczenia  i  kwalifikacji,  uprawnień
osób wskazanych do realizacji umowy przez Wykonawcę,  

 inne dane osobowe przekazane przez Wykonawcę niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy.

d) Dane  osobowe uzyskane w związku  z  zawarciem Umowy oraz  w trakcie  jej  trwania  Administrator
danych wykorzystuje w następujących celach:
 w celu wykonania Umowy, której Wykonawca jest stroną lub w celu podjęcia działań na żądanie

Wykonawcy, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa  art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 w celu wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych, w szczególności w

zakresie przechowywania faktur i dokumentów księgowych oraz dochodzenia należnych roszczeń
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

 w celu  wykonania  zadania  realizowanego w interesie  publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych, poprzez bieżący kontakt telefoniczny, jak
i prowadzenie korespondencji e-mail oraz tradycyjnej w związku z zawarciem lub wykonywaniem
umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

e) Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy będą przechowywane przez okres 6
lat od zakończenia realizacji Umowy. Okres przechowywania danych osobowych może być wydłużony w
przypadku,  gdy  przetwarzanie  jest  niezbędne  do  ustalenia,  dochodzenia  lub  obrony  przed
ewentualnymi roszczeniami do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z Umowy, a po tym
okresie  jedynie  w  przypadku  i  w  zakresie,  w  jakim  będą  wymagać  tego  przepisy  prawa.  
W przypadku przetwarzania danych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
lub  w ramach  sprawowania  władzy  publicznej  powierzonej  Administratorowi  danych  –  dane  będą
przetwarzane  przez  okres  umożliwiający  realizację  tego  zadania  lub  do  zgłoszenia  skutecznego
sprzeciwu względem przetwarzania danych. Dane osobowe pozyskane w celu wykonania ciążących na
Administratorze  danych  obowiązków  prawnych  przetwarzane  są  przez  czas  wykonywania  przez
Administratora danych obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również przez czas, w którym
przepisy  prawa  nakazują  przechowywać  te  dane.  Okres  przetwarzania  może  być  przedłużony  w
granicach prawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia
lub obrony przed roszczeniami do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z Umowy, a po
tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. 

f) Przetwarzane przez Administratora danych dane osobowe mogą zostać ujawnione m.in. podmiotom
prowadzącym  działalność  płatniczą,  podmiotom  prowadzącym  działalność  kurierską  lub  pocztową,
dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi



doradcze,  pomoc  prawną,  podatkową,  rachunkową,  innym  podmiotom,  którym  dane  zostały  lub
zostaną  udostępnione  na  podstawie  umowy  powierzenia  przetwarzania  danych  osobowych  lub
upoważnienia  do  przetwarzania  danych  oraz  podmiotom,  którym  Administrator  danych  będzie
zobowiązany udostępnić dane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

g) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie zawarcia i wykonania przedmiotu Umowy, jest
jednak warunkiem zawarcia i realizacji Umowy. Brak podania w takim wypadku niezbędnych danych
osobowych,  może  uniemożliwić  zawarcie  Umowy  bądź  wykonanie  przedmiotu  Umowy  z  winy
Wykonawcy.

h) Administrator danych nie przekazuje danych osobowych poza EOG.

i) Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie poddaje
profilowaniu danych osobowych osoby, której dane dotyczą.

j) Osobie, której dane osobowe Administrator danych przetwarza, przysługuje prawo dostępu do danych
osobowych,  prawo do sprostowania  danych osobowych,  prawo żądania  usunięcia  lub  ograniczenia
przetwarzania  danych osobowych, prawo do wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

k) W każdej chwili istnieje możliwość skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych realizowanego do na podstawie art.  6 ust.  1 lit.  e) RODO. Administrator danych przestanie
przetwarzać dane w tym celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych istnieją dla
Administratora danych ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów,
praw i  wolności  osoby,  której  dane dotyczą lub  dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. Wykonawca  niniejszym  zobowiązuje  się  do  poinformowania  każdej  osoby  fizycznej,  za  pomocą  której
będzie realizował niniejszą Umowę, której dane osobowe są lub będą przetwarzane przez Administratora
danych na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, zwalniając tym samym Administratora danych z
obowiązku, o którym mowa w art. 14 RODO i przyjmując, że zachodzi wyłączenie z art. 14 ust. 5 RODO.
Wykonawca  na  każde  żądanie  Administratora  danych  jest  zobowiązany  udostępnić  dokumentację  lub
przedłożyć  stosowne  oświadczenie  (w  zależności  od  żądania  Administratora  danych)  potwierdzające
dopełnienie obowiązku informacyjnego, określonego w zdaniu poprzedzającym.  

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do zachowania  w tajemnicy  i  poufności  wszelkich  danych osobowych,  do
których uzyska w jakikolwiek sposób dostęp w związku z realizacją Umowy, zarówno w trakcie jej trwania,
jak i po jej ustaniu.

§ 12

1. Spory  jakie  mogą  wyniknąć  przy  realizacji  niniejszej  umowy,  strony  poddają  rozstrzygnięciu  Sądu
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

2. Umowę  sporządzono  w  czterech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden  dla  Wykonawcy,  trzy  dla
Zamawiającego.

Z A M A W I A J Ą C Y W Y K O N A W C A

Kontrasygnata Skarbnika Gminy



Załącznik nr 1 do projektu umowy

WZÓR MIESIĘCZNEGO RAPORTU WAGOWEGO O ODPADACH KOMUNALNYCH ODEBRANYCH OD WŁAŚCICIELI

NIERUCHOMOŚCI

MIESIĘCZNY RAPORT WAGOWY O ODPADACH KOMUNALNYCH
ODEBRANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

ZA MIESIĄC…………. ……. ROKU

ADRESAT:
GMINA PAKOSŁAWICE
REŃSKA WIEŚ 1
48-314 PAKOSŁAWICE

I. DANE PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Numer rejestrowy nadany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta

Nazwa podmiotu

Województwo Miejscowość

Kod pocztowy Ulica Nr budynku Nr lokalu

NIP REGON

II. MASA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODPADÓW KOMUNALNYCH ZBIERANYCH I ODEBRANYCH Z TERENU
GMINY PAKOSŁAWICE ORAZ SPOSÓB ICH ZAGOSPODAROWANIA 

Nazwa i adres
instalacji1), do której
zostały przekazane
odpady komunalne

Kod
odebranych

odpadów
komunalnych2

)

Rodzaj odebranych
odpadów komunalnych2)

Masa
odebranych

odpadów
komunalnych3)

[Mg]

Sposób zagospodarowania
odebranych odpadów

komunalnych4)

SUMA

II.WSKAZANIE  NIERUCHOMOŚCI,  Z  KTÓRYCH  WŁAŚCICIELE  ZBIERAJĄ  ODPADY  KOMUNALNE  W  SPOSÓB
NIEZGODNY Z REGULAMINEM UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY PAKOSŁAWICE5)

Data zdarzenia Adres nieruchomości Opis nieprawidłowości

III. DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ RAPORT



Imię Nazwisko

Numer telefonu służbowego Numer faksu służbowego E-mail służbowy

Data sporządzenia 
sprawozdania

Podpis i pieczątka odbierającego odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości

Objaśnienia:
1) Należy wpisać adres miejsca, gdzie przekazano odpady komunalne - miejsce prowadzenia działalności

posiadacza  odpadów  przejmującego  odpad.  W  przypadku  przekazania  odpadów  osobie  fizycznej
zgodnie  z  przepisami  wydanymi  na  podstawie  art.  27  ust.  10  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2012  r.  
o  odpadach,  należy  wpisać  słownie  "przekazanie  osobom  fizycznym".  W  przypadku  przekazania
odpadów do przetwarzania  poza instalacjami  lub  urządzeniami  zgodnie  z  przepisami  wydanymi  na
podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, należy wpisać słownie „odzysk
poza instalacjami lub  urządzeniami”.  W przypadku przekazania odpadów podmiotowi  zbierającemu
odpady  komunalne  jeżeli  odpady  zostały  przekazane  do  dalszego  zagospodarowania  należy  podać
adres miejsca, gdzie odpady zostały zagospodarowane. Jeżeli podmiot wypełniający sprawozdanie nie
posiada informacji o dalszym przekazaniu odpadów należy podać adres miejsca ich zbierania.

2) Zgodnie  z  przepisami  wydanymi  na  podstawie  art.  4  ust.  3  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2012  r.  
o odpadach.

3) Z  dokładnością  do  trzeciego  miejsca  po  przecinku  dla  odpadów  niebezpiecznych  oraz  innych  niż
niebezpieczne.  
W przypadku gdy masa odpadów jest mniejsza niż 1 kg należy podać masę w zaokrągleniu do 1 kg.

4) Przez  sposób zagospodarowania  odpadów komunalnych rozumie się procesy odzysku wymienione  
w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz procesy unieszkodliwiania
odpadów wymienione w załączniku nr 2 do tej ustawy. W przypadku przekazania odpadów podmiotowi
zbierającemu odpady komunalne jeżeli  odpady zostały  przekazane do dalszego  zagospodarowania
należy podać proces ich  zagospodarowania.  Jeżeli  podmiot  wypełniający sprawozdanie nie posiada
informacji o dalszym przekazaniu odpadów należy wpisać „zbieranie".

5) Jako załącznik dokumentacja fotograficzna lub nagranie.


