
UMOWA NR …../2020

Zawarta w dniu …..........................................r. w Skoroszycach pomiędzy:

Gminą Skoroszyce, ul. Powstańców Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce,

NIP: 753-24-06-077, REGON  531412941 reprezentowaną przez:

Barbarę Dybczak  - Wójta Gminy Skoroszyce,

przy kontrasygnacie: Jadwigi Piela – Skarbnika Gminy Skoroszyce

zwanej  dalej „Zamawiającym”

a........................................................................................,NIP

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

 z siedzibą  

w................................................................................................................................................

,

zarejestrowanym w …..............................................pod  numerem 

…....................................,

prowadzonym, przez.................................................reprezentowanym w niniejszej umowie 

przez:......................................................................................zwanym dalej ,, Wykonawcą'',

o następującej treści : ,,Zamawiający''   i ,,Wykonawca” zwani są łącznie  ,,Stronami”.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Umowa  została  zawarta  w  wyniku  rozstrzygnięcia  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.  „Odbiór i

zagospodarowanie  odpadów komunalnych z terenu Gminy Skoroszyce”,  a także innych

usług  opisanych  w  Załączniku  nr  1  do  SIWZ,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze

zm.)

2. Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  zadanie  pn.  „Odbiór  

i zagospodarowanie  odpadów komunalnych z terenu Gminy Skoroszyce”  a także

innych usług opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ.
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3. Integralną  część  umowy  stanowi  oferta  Wykonawcy  (Załącznik  nr  2  do  SIWZ)  oraz

Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  wraz  ze  wszystkimi  wyjaśnieniami  

i  zmianami.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przestrzegania  w  toku  wykonywania

przedmiotu  umowy  przepisów  prawa  odnoszących  się  do  zleconych  usług,  w  tym  

w  szczególności  obowiązujących  na  terenie  Gminy  Skoroszyce  przepisów  prawa

miejscowego.

§ 2

Oświadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca  oświadcza,  że  zapoznał  się  szczegółowo  z  warunkami  wykonywania

przedmiotu umowy, w tym: z miejscem świadczenia usług, postanowieniami SIWZ oraz z

aktami prawa regulującymi sposób wykonywania zleconych usług.

2. Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  odpowiednią  wiedzę  oraz  uprawnienia,  potencjał

techniczny i osobowy oraz bazę magazynowo- transportową niezbędne do należytego,

terminowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu niniejszej umowy, z

zachowaniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez Wykonawcę usług,  a  w

szczególności:

a) posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta

Gminy  Skoroszyce  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli

nieruchomości,  o  którym  mowa  w  art.  9b-9c  ustawy  z  dnia  13  września  1996  r.  o

utrzymaniu  czystości  i  porządku  w gminach  (Dz.U.  z  2020 r.  poz.  1439  ze  zm.),  w

zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

b) posiada aktualne zezwolenie na zbieranie i  transport odpadów komunalnych będących

przedmiotem zamówienia  wydane na  podstawie  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2012 r.  o

odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.),

c) dysponuje  bazą  magazynowo–transportową  na  podstawie…….…………….

………………….  (tytuł  prawny)  zlokalizowaną  w  ………………………………….

…………...…..….. (dokładny adres).

3. Wykonawca  oświadcza,  że  spełnia  warunki  określone  w  rozporządzeniu  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).

4. Wykonawca zobowiązuje się do spełniania wymagań określonych w ust. 1 i 2 przez cały

okres realizacji postanowień niniejszej umowy.
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§ 3

Podstawowe obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  przedmiotu  umowy  zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

a) do  wykonania  przedmiotu  niniejszej  umowy z  zachowaniem należytej  staranności

wymaganej  od  profesjonalisty  oraz  zgodnie  z  obowiązującymi  w  czasie  realizacji

przedmiotu umowy przepisami prawa tj. : 

- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219

ze  zm.),

-  ustawą  z  dnia  14  grudnia  2012r.  o  odpadach  (Dz.U.  z  2020  r.  poz.  797  ze  zm.),  

- ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z

2020 r. poz. 1439), 

- uchwałą Nr XXVII/307/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 marca 2017r.

w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego” (Dz.

Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 1243), 

- uchwałą Nr XV/132/2020 Rady Gminy Skoroszyce Skoroszyce z dnia 31.07.2020 r. w

sprawie  Regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy   Skoroszyce

-  uchwałą  NR/XV/136/2020  Rady  Gminy  Skoroszyce  z  dnia  31  lipca  2020  r.  

w sprawie  szczegółowego sposobu  i  zakresu świadczenia usług w zakresie  odbierania

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów.

b) do  posiadania  stosowanego  zezwolenia  i  wpisów  uprawniających  do  prowadzenia

działalności  niezbędnych do wykonania  przedmiotu  umowy przez cały  okres  realizacji

postanowień niniejszej umowy,

c) do wykonania wszystkich obowiązków opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia i w

niniejszej  umowie,  zgodnie  z  zaakceptowanym przez Zamawiającego  Harmonogramem

odbioru odpadów komunalnych lub jego zmianą,

d) do  niezwłocznego  przekazywania  informacji  dotyczących  realizacji  umowy,  na  każde

żądanie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od

dnia otrzymania żądania w formie pisemnej,

e) do terminowego sporządzania i przekazywania Zamawiającemu sprawozdań z wykonania

przedmiotu umowy, zawierających informacje wskazane w umowie i Opisie Przedmiotu

Zamówienia,

Nazwa zadania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skoroszyce”
Nr sprawy: ZP.271.9.2020.IBK



f) do przestrzegania poufności co do 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,

g) do  używania  umytych  i  zdezynfekowanych  oraz  sprawnych  technicznie  pojazdów

specjalistycznych o parametrach technicznych wraz z wyposażeniem opisanym w Opisie

Przedmiotu Zamówienia, w ilości i w okresie tam wskazanym, gwarantujących terminowe,

stałe, bezawaryjne wykonanie przedmiotu umowy,

h) do  informowania  Zamawiającego  o  zaistnieniu  okoliczności  uzasadniającej  zmianę

częstotliwości odbioru odpadów komunalnych zmieszanych lub segregowanych,

i) do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu celem akceptacji Harmonogramu odbiorów

odpadów komunalnych oraz jego zmian z zachowaniem określonego terminu.

2. Wykonawca  wyznaczy  koordynatora  umowy,  z  którym  Zamawiający  będzie  mógł  się

kontaktować w dniach i godzinach pracy Zamawiającego. Koordynator będzie odpowiadał

za nadzorowanie wykonywania umowy ze strony Wykonawcy.

3. W przypadku gdy wpisy do rejestrów lub zezwolenia tracą moc obowiązującą, Wykonawca

zobowiązany jest do uzyskania nowych wpisów lub zezwoleń oraz przedkładania kopii

tych dokumentów Zamawiającemu w terminie 21 dni od dnia wykreślenia z rejestru lub

wygaśnięcia uprawnień wynikających z zezwoleń, pod rygorem odstąpienia od umowy.

4. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umów z instalacją komunalną, o których mowa

w SIWZ, Wykonawca obowiązany jest do zawarcia nowych umów oraz przekazania ich

kopii  Zamawiającemu w terminie 7  dni  od dnia wygaśnięcia (rozwiązania)  umów pod

rygorem odstąpienia od umowy.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy związane z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  opracować  na  podstawie  informacji  przekazanej  przez

Zamawiającego  oraz  uwzględniając  postanowienia  obowiązujących  na  terenie  Gminy

Skoroszyce,  aktów  prawa  miejscowego  harmonogram  odbioru  odpadów  komunalnych,

obowiązującym  w trakcie trwania umowy.
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2. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu odbioru odpadów z terenu

zabudowy jednorodzinnej i  wielorodzinnej oraz nieruchomości niezamieszkałych (forma

papierowa i elektroniczna – w formie Word lub Excel).

3. Harmonogram  wywozu  odpadów  powinien  być  opracowany  przez  Wykonawcę  

w terminie 5 dni po podpisaniu umowy.

4. Harmonogram  powinien odpowiadać następującym wytycznym:

a) powinien  być  sformułowany  w  sposób  przejrzysty,  jasny,  pozwalający  na  szybkie

zorientowanie  się  co  do  konkretnych  dat  odbierania  odpadów,  jak  też  regularności  

i powtarzalności odbierania odpadów poszczególnych rodzajów,

b) powinien  wskazywać  na  daty  odbierania  poszczególnych  rodzajów  odpadów  

z nieruchomości,

c)     powinien zawierać adres oraz informację o dniach i godzinach otwarcia PSZOK

d)    powinien zawierać informację o numerach telefonu Wykonawcy, adres e-mail

e)   nie  powinien  zawierać  żadnych  dodatkowych  treści  ponad  informacje  związane  

z wykonaniem zamówienia, w szczególności reklam itd.,

5. Zamawiający  i  Wykonawca  wspólnie  odpowiadają  za  informowanie  mieszkańców  

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

Wykonawca sporządza harmonogramy odbioru, które Zamawiający będzie publikował na

stronie  internetowej  Urzędu  Gminy  Skoroszyce  oraz  w  aplikacji  mobilnej

www.ecoharmonogram.pl.  Wykonawca  dostarczy  w  formie  pisemnej  harmonogram

właścicielom  nieruchomości,  a  w  przypadku  zabudowy  wielorodzinnej  zarządcy

nieruchomości w terminie 7 dni po podpisaniu umowy.

6. Wszelkie  zmiany  harmonogramu  wymagają  pisemnej  zgody  Zamawiającego,  

a Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia zmienionych harmonogramów do każdej

nieruchomości, z której odbierane są odpady wg. nowego terminarza.

7.  Harmonogram należy tak opracować by odbiór następował poza dniami wolnymi od pracy

(niedziele i święta). Harmonogram powinien być tak skonstruowany by odbiór odpadów

był  regularny  i  powtarzalny,  co  ułatwi  mieszkańcom  przygotowanie  i  wystawianie

odpadów do odbioru.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy w zakresie wyposażenia nieruchomości 

w pojemniki i worki  na odpady komunalne zbierane selektywnie

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  właścicielom  nieruchomości  w  całym

okresie  realizacji  przedmiotu  umowy  pojemników,  worków  w  ilościach,
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 i  rodzajach niezbędnych do należytego funkcjonowania w Gminie Skoroszyce systemu

gospodarki  odpadami komunalnymi.  Ilości  pojemników, worków podanych w SIWZ są

ilościami  maksymalnymi,  a  Wykonawcy  nie  przysługują  jakiekolwiek  roszczenia

względem  Zamawiającego,  jeśli  w  okresie  realizacji  przedmiotu  zamówienia  ilość  ta

będzie mniejsza od podanej.

2. Wykonawca zobowiązany jest wyposażać i dostarczyć na nieruchomość worki na odpady

segregowane w ilości:- przed pierwszym miesiącem wykonania usługi najpóźniej do dnia

31  grudnia   2020  zgodnie  z  ilością  podaną  w  §  6  regulaminu  utrzymania  czystości  i

porządku  w  Gminie  Skoroszyce  Nr132/2020  z  dnia  31  lipca  2020  r..  Zamawiający

przekaże  wykaz  nieruchomości  z  zadeklarowaną  ilością  do  trzech  dni  od  podpisania

umowy.

3. Po każdorazowym odbiorze odpadów  Wykonawca dostarczy właścicielom nieruchomości

kolejne   worki  do  selektywnego  zbierania  poprzez   dostarczenie właścicielom

nieruchomości nowych worków w ilości odpowiadającej liczbie odebranych worków.

4. Worki od chwili przekazania ich przez Wykonawcę  właścicielom nieruchomości stanowią

własność Gminy Skoroszyce.

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu worków do selektywnego

zbierania  odpadów  na  wypadek  zdarzeń  losowych  w  ilości  zapewniającej  ciągłość

funkcjonowania systemu zbiórki odpadów komunalnych.

6. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do  wyposażenia w worki

nowych nieruchomości najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przez

Zamawiającego.

7. Wykonawca na wniosek Zamawiającego dostarczy właścicielom nieruchomości dodatkowe

worki w przypadku zadeklarowania przez właścicieli nieruchomości w trakcie realizacji

Zamówienia większej ilości odpadów.

8. Wykonawca zobowiązuje się do ustawienia kontenera na gruz w ilości 1 szt. o poj. 7m3 na

terenie  Punktu  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  Komunalnych  w  Skoroszycach  przy  ul.

Nyskiej 11.

9. Wykonawca zobowiązuje  się  do  ustawienia  pojemnika   na  bioodpady w ilości  2  szt.  

o  poj.  1100  l.  na  terenie  Punktu  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  Komunalnych  

w Skoroszycach przy ul. Nyskiej 11.

10. Wykonawca zobowiązuje się do ustawienia pojemników  na szkło w ilości 11 szt. o poj. 3

m3  na  terenie  gminy  Skoroszyce  z  przeznaczeniem  na  zbiórkę  odpadów  ze  szkła  w

zabudowie wielorodzinnej.  Usytuowanie miejsc zgodnie z wykazem przekazanym w dniu
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podpisania  umowy

§ 6

Dodatkowe obowiązki Wykonawcy związane z odbiorem odpadów

1. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego sprawdzania zawartości pojemnika na

segregowane odpady komunalne, a w przypadku stwierdzenia, że w pojemniku znajdują

się  inne  odpady,  których  obowiązek  selektywnego zbierania  wynika  z  Uchwały  Rady

Gminy  Skoroszyce  Nr  XV/132/2020   z  dnia  31.07.2020  r.  w  sprawie  Regulaminu

utrzymania czystości i  porządku na terenie Gminy  Skoroszyce – do udokumentowania

tego faktu (fotografia) oraz niezwłocznego i skutecznego powiadomienia Zamawiającego

za pomocą e-maila lub listu wraz ze wskazaniem adresu nieruchomości. 

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  niezwłocznego  informowania  Zamawiającego  

o wszelkich nieprawidłowościach stwierdzonych w trakcie świadczenia usługi.

3. Wykonawca  zobowiązany  jest  odebrać  wszystkie  odpady  zgromadzone  

w pojemnikach, jak i odpady pozostawione w odległości do 2 metrów od pojemników,

a także odpady, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania, wywiane,

lub wyrzucone przez osoby trzecie.

4. W przypadku   stwierdzenia,  że  na  nieruchomości  nie  ujętej  w  wykazie  nieruchomości

powstają odpady i są one oddawane przez jej właściciela Wykonawca jest zobowiązany do

niezwłocznego zawiadomienia o tym Zamawiającego.

5. Wykonawca zobowiązany jest do mycia i dezynfekcji pojemników na odpady zmieszane,

jeden raz w trakcie zamówienia w miesiącu czerwcu 2021 r.

§ 7

Obowiązki odbioru odpadów przez Wykonawcę

1. Wykonawca  w  ramach  umowy  zobowiązuje  się  do  odbioru  odpadów  komunalnych

zebranych  selektywnie  w  każdej  ilości  oraz  do  przestrzegania  częstotliwości  

i terminowości ich odbioru tj.:

1) papier :
- nie rzadziej niż raz na miesiąc;

          2) szkło :
a) nieruchomość jednorodzinna – nie rzadziej niż jeden raz na miesiącach;
b) nieruchomości wielorodzinne –  nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące; 
c) nieruchomość niezamieszkała – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc;
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         3) metale oraz tworzywa sztuczne ;
              - nie rzadziej raz w miesiącu;

          4) bioodpady:
a) nieruchomość jednorodzinna – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w okresie

od 1 kwietnia  do 31 października a w pozostałym okresie nie rzadziej niż jeden raz
w miesiącu;

b) nieruchomości  wielorodzinne  -  nie  rzadziej  niż  jeden  raz  na  tydzień  
 w okresie od 1 kwietnia do 31 października  a w pozostałym okresie nie rzadziej niż
dwa raz w   miesiącu;

c) nieruchomość niezamieszkała – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w okresie
od 1kwietnia do 31października  a w pozostałym okresie nie rzadziej niż jeden raz
w miesiącu;

          5) zmieszane odpady komunalne:
a) nieruchomość jednorodzinna – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie  w okresie

od 1 kwietnia do 31 października, a w pozostałym okresie nie rzadziej niż jeden raz
w miesiącu;

b) nieruchomości wielorodzinne – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień w okresie od
1  kwietnia  do  31  października,  a  w pozostałym okresie  nie  rzadziej  niż  dwa raz
w miesiącu;

c) nieruchomość niezamieszkała – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie  w okresie
od 1 kwietnia do 31 października  a w pozostałym okresie nie rzadziej niż jeden raz
w miesiącu;

      7) odpady wielkogabarytowe zużyty sprzęt elektryczny i  elektroniczny oraz zużyte
opony 
(nie  więcej  niż  4szt.  na  gospodarstwo  domowe)  odbierane  -  jeden  raz  w roku  trakcie
trwania  zamówienia  dwa  razy  w  systemie  akcyjnym  w  okresie  określonym  w
harmonogramie (zamawiający wskazuje okres wiosenny)

          8) inne odpady z PSZOK
częstotliwość odbioru wskazana w SIWZ, OPZ  Tabeli 3.

2.    Wykonawca zobowiązuje się odbierać od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych      

niesegregowanych  (zmieszanych)  odpadów  komunalnych  z  pojemników  lub  worków  

w kolorze czarnym, metalowym (pojemnik ocynkowany) lub ciemnoszarym

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  odbioru  i  transportu  w  celu  unieszkodliwienia  lub

wtórnego    wykorzystania  przeterminowanych  lub  zbędnych  leków  z  pojemnika

znajdującego się w aptece przy ul. Działkowej 12 w Skoroszycach z częstotliwością jeden

raz na kwartał.      

§ 8
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Odbiór odpadów z PSZOK-u

          Wykonawca zobowiązuje się do odbioru zebranych selektywnie z Punktu Selektywnego

Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) położonego w Skoroszycach przy ul. Nyskiej

11  i  wywozie  tych  odpadów  do  instalacji  spełniającej  wymagania  odzysku  

i  unieszkodliwiania  odpadów, zgodnie z  hierarchią postępowania  z  odpadami,  o której

mowa w ustawie o odpadach.

§ 9

Sprawozdawcze obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów 

z wykonania przedmiotu umowy zawierających:

a) informację w zakresie odpadów odbieranych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości 

oraz w ramach tzw. „wystawek” o :

        - ilościach odebranych odpadów zmieszanych,

      - ilościach odebranych odpadów selektywnie zebranych z podziałem na poszczególne frakcje

[Mg],

         - sposobie i miejscu zagospodarowania w/w odpadów,

b) kserokopie Kart Przekazania Odpadów.

2.     Wykonawca sporządza raport w formie pisemnej i elektronicznej (format: pdf do druku na

A4) na powszechnie stosowanych nośnikach – w 1 egz. i przesyła go Zamawiającemu w

ciągu 7 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy.

3.    Zamawiający w terminie  14 dni  od dnia otrzymania raportu,  o którym mowa w ust.  2

akceptuje raport w formie pisemnej lub zgłasza uwagi.

4.       Zaakceptowany raport jest podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę.

5.    Wykonawca,  zgodnie  z  art.  9n  ustawy o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w gminach,

zobowiązany  jest  do  sporządzania  rocznych  sprawozdań i  przekazywania  ich  Wójtowi

Gminy Skoroszyce  w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy wraz 

z  dokumentami  sporządzanymi  na  potrzeby  ewidencji  odpadów  oraz  dokumentów

potwierdzających  osiągnięcie  określonych  poziomów  recyklingu,  przygotowania  do

ponownego  użycia  i  odzysku  innymi  metodami  oraz  ograniczenia  masy  odpadów

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

6. 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.
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7.  Wykonawca  zobowiązany  jest  przekazywać  Zamawiającemu  sprawozdania  

i informacje określone w załączniku Opis Przedmiotu Zamówienia.

                                                                  

§ 10

Termin realizacji zamówienia

1. Przedmiot umowy będzie realizowany przez Wykonawcę w okresie od 1 marca  2021 r. do

31 czerwca 2022r.

2. Przekazanie  ostatniego  raportu  miesięcznego  za  ostatni  miesiąc  wykonywania  usługi

nastąpi w terminie 5 dni od zakończenia miesiąca.

§ 11

Osoby kontaktowe

1. Do koordynacji i nadzoru w zakresie realizacji umowy ze strony Zamawiającego będzie

występował  pracownik  Urzędu  Gminy  w  Skoroszycach:

…............................................................., z którym Wykonawca będzie mógł kontaktować

się  we  wszystkie  dni  robocze  po  numerem  telefonu:........................,  adres  e-

mail:.........................

2. Wykonawca wyznacza koordynatora umowy, który będzie nadzorował wykonanie umowy

ze strony Wykonawcy w osobie: ….................................... z którym Zamawiający będzie

mógł kontaktować się we wszystkie dni robocze po numerem telefonu:……………………,

e-mail:  …..............................................................................................................................

§ 12

Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  w  dniu  podpisania  umowy  wykaz  adresów

nieruchomości  objętych  umową  odbioru  odpadów  oraz  miejsc   do  usytuowania

pojemników  do selektywnej zbiórki  szkła  w zabudowie wielorodzinnej,

2. Zamawiający  zastrzega,  iż  wykaz  o  jakim  mowa  w  ust.  1  może  ulegać  zmianie  

w przypadku:

1) zwiększenia  lub  zmniejszenia  liczby  obsługiwanych  nieruchomości  zamieszkałych  

i niezamieszkałych,

2) konieczności zmiany lokalizacji pojemników,

3) konieczności zmiany pojemności pojemników na nieruchomości,

4) zwiększenia lub zmniejszenia ilości worków na danej nieruchomości.
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Wynagrodzenie wg. ceny jednostkowej za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg odpadów :

Lp. Rodzaj odpadu Cena ne o 
za 1 Mg 

Odpadów
( zł)

Cena bru o 
za 1 Mg 

Odpadów
(zł)

Cena bru o dla
całej  masy danego

odpadu
(zł)

1oCena jednostkowa za  1 Mg 
Zmieszane odpady komunalne 
nie więcej niż – 2 200,0 Mg

2Cena jednostkowa za  1 Mg 
Papier nie więcej niż– 140,00 Mg

3.Cena jednostkowa za  1 Mg 
Szkło nie więcej niż– 250,00 Mg

4.Cena jednostkowa za  1 Mg               
Bioodpady nie więcej niż -200,00 
Mg

5.Cena jednostkowa za 1 Mg 
Metale, tworzywa sztuczne i 
opakowania wielomateriałowe
nie więcej niż - 200,00  Mg

7.6         6. Cena jednostkowa za  1 Mg               
Odpady Wielkogabarytowe   nie 
więcej niż – 110,00 Mg 
( PSZOK + zbiórka akcyjna)

7.Cena jednostkowa za 1 Mg 
Zużyte opony samochodowe  nie 
więcej niż –40,0 Mg ( PSZOK + 
zbiórka akcyjna)

8.Cena jednostkowa za  1 Mg               
Zmieszane odpady z betonu, gruzu,
ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i  
elementów nie więcej niż– 60,0  
Mg (PSZOK)

9.Cena jednostkowa za  1 Mg
Zużyte odpady elektroniczne i 
elektryczne nie więcej niż– 3,0  Mg 
(PSZOK + zbiórka akcyjna)

10.Cena jednostkowa za  1 Mg
Tekstylia i Odzież - nie więcej niż -   
3,0 Mg

11.Cena jednostkowa za 1 Mg 

Nazwa zadania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skoroszyce”
Nr sprawy: ZP.271.9.2020.IBK



Przeterminowane Leki  - nie więcej
niż - 0,11 Mg

12.Cena jednostkowa za 1 Mg                
inne Odpady zebrane selektywnie 
w PSZOK nie więcej niż- 1,0  Mg

     Suma cen za zagospodarowanie odpadów

Tab.3  Wartość wynagrodzenia – inne koszty związane z realizacją zamówienia

l.p Rodzaj  wynagrodzenia Cena ne o 

( zł)

Cena bru o 

(zł)

Cena bru o dla
całego okresu

zamówienia 22 mc.
(zł)

1. Ryczałt miesięczny za inne usługi w 
tym wyposażenie 
w worki, pojemniki, 
harmonogramy  

§ 13

Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że ceny jednostkowe za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

z nieruchomości z terenu Gminy Skoroszyce w całym okresie obowiązywania niniejszej
umowy, wynosić będą zgodnie z ofertą Wykonawcy:

2. W sumie całość wynagrodzenia nie przekroczy kwoty brutto ofertowej tj. 

………………………………………………………………………………………………

zł.

3. Zamawiający zastrzega, że wskazane w SIWZ i w formularzu oferty ilości poszczególnych

rodzajów odpadów są  ilościami  szacunkowymi,  skalkulowanymi na cały  okres  trwania

umowy  i  służą  wyłącznie  do  skalkulowania  ceny  oferty,  porównania  ofert  i  wyboru

najkorzystniejszej  oferty.  Wykonawcy,  z  którym  zostanie  podpisana  umowa  nie

przysługuje  roszczenie  o  realizację  usługi  w  podanych  ilościach  szacunkowych.

Zamawiającemu przysługuje możliwość zmiany ilości poszczególnych rodzajów odpadów

przy  zachowaniu  cen  jednostkowych  określonych  poniżej  (na  podstawie  oferty
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Wykonawcy), z tym, że całkowita wartość odebranych i zagospodarowanych odpadów nie

przekroczy kwoty określonej w ust. 2.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie elementy ujęte w Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.

§ 14

 Rozliczanie świadczonych usług odbioru odpadów komunalnych

1. Rozliczanie  świadczonych  usług  odbioru  odpadów  komunalnych  następować  będzie

miesięcznie pomiędzy Gminą Skoroszyce a Wykonawcą na podstawie ilości rzeczywiście

odebranych  i  zagospodarowanych  odpadów  jako  iloczyn  ilości  ton  odebranych  i

zagospodarowanych  odpadów poszczególnych  rodzajów odpadów i  cen  jednostkowych

brutto za 1 Mg (odebranych i zagospodarowanych) odpadów według stawki określonej w

paragrafie 13 oraz kwotę ryczałtową miesięczną za inne usługi. 

2. Faktura za każdy miesiąc realizacji umowy wystawiana będzie i dostarczana do siedziby

Zamawiającego w terminie do 20 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Do faktury

Wykonawca ma obowiązek załączyć raport miesięczny o którym mowa w SIWZ.

3. Zamawiający  dopuszcza  składanie  faktur  za  pomocą  platformy  elektronicznego

fakturowania (PEF), która jest dostępna pod adresem e-mail:  ug@skoroszyce.pl     , osobiście

oraz pocztą.

4. Wynagrodzenie  na  rzecz  Wykonawcy  płatne  będzie  przelewem na  rachunek  wskazany

przez  Wykonawcę na  fakturze  w terminie  …………………… dni  od  dnia  otrzymania

przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT.

§ 15

Informacja o podwykonawcach

1. Zakres usług, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców :

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

2. Zawarcie  umowy z  podwykonawcą  wymaga zgody Zamawiającego,  a  także  zawarcie

umowy  podwykonawcy  z  dalszym  podwykonawcą  wymaga  zgody  Zamawiającego  i

Wykonawcy. Ustala się , że :
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1) Zamawiający uzależnia zapłatę wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy  od uprzedniego

przedłożenia oświadczeń  Podwykonawców  o uregulowaniu wobec niego wszystkich

należności  wynikających  z  zawartej   umowy   pomiędzy  Wykonawcą  

a Podwykonawcą, 

2) w  przypadku  nie  dostarczenia  oświadczeń  w  terminie  ustalonym  do  zapłaty

wynagrodzenia za wykonaną usługę Zamawiający wstrzyma wypłatę części należności

wynikających z umów z podwykonawcami.

3. Wykonawca  bez  zgody  Zamawiającego  wyrażonej  na  piśmie  nie  może  przelewać

wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 16

Zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku :

1. Zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

2. Wprowadzenia   zmian  w  stosunku  do  SIWZ  w  zakresie  wykonywania  prac

wykraczających  poza  zakres  przedmiotu  umowy  w  razie  konieczności  usprawnienia

procesu realizacji zamówienia,

3. Wystąpieniem potrzeby  wykonania  usług zamiennych,  a  koniecznych do prawidłowego

wykonania zamówienia, w szczególności bez których nie zostałyby osiągnięte zakładane

poziomy,

4. Zaistnienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili podpisania

umowy,

5. Zmiany częstotliwości odbioru odpadów, rodzaju i ilości frakcji odbieranych odpadów od

właścicieli  nieruchomości  w  przypadku  zmiany  Regulaminu  utrzymania  czystości  

i porządku na terenie Gminy Skoroszyce,

6. Odstąpienia  przez  Zamawiającego  od  realizacji  części  zamówienia  i  związanej  z  tym

zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których

Zamawiający  nie  mógł  przewidzieć  na  etapie  przygotowania  postępowania,  

a  które  powodują,  że  wykonanie   przedmiotu  zamówienia  bez  ograniczenia  zakresu

zamówienia  powodowałoby  dla  Zamawiającego  niekorzystne  skutki  z  uwagi  na

zamierzony  cel  realizacji  przedmiotu  zamówienia  i  związane  z  tym  racjonalne

wydatkowanie środków pieniężnych.

§ 17
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Odstąpienie

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

a) nie rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy w pełnym zakresie objętym umową,

b) zaniechania  wykonywania  usługi  i  nie  realizowania  jej  zgodnie  z  przedłożonym

harmonogramem oraz opóźnienie trwającego  dłużej niż 7 dni,

c) nie realizowania usługi zgodnie z postanowieniami umowy lub po pisemnym dwukrotnym

zgłoszonym na piśmie zastrzeżeniu co do rzetelności wykonywanej usługi,

d) zagrożenie  niewypłacalnością  Wykonawcy,  złożenie  przez  Wykonawcę  wniosku  o

ogłoszenie  upadłości  lub  otwarcie  likwidacji  w  celach  innych  niż  przekształcenie

przedsiębiorstwa lub połączenie się z innym przedsiębiorstwem,

e) zajęcia majątku Wykonawcy w toku postępowania zabezpieczającego lub egzekucyjnego w

administracji lub prowadzonego w oparciu o kodeks postępowania cywilnego w stopniu

uniemożliwiającym realizację umowy.

2.    Zamawiającemu przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy w terminie  90  dni  od  daty

wystąpienia jednej z okoliczności wymienionej w ust 1.

3. W  przypadku  utraty  przez  Wykonawcę  prawa  do  wykonywania  działalności  będącej

przedmiotem niniejszej  umowy,  w tym wykreślenie  Wykonawcy z  rejestru  działalności

regulowanej,  zamawiający  rozwiązuje  umowę  bez  wypowiedzenia  ze  skutkiem

natychmiastowym.

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach, na zasadach i w terminie 

określonych w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W razie odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego w tym trybie Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez prawa naliczania kar 

umownych.

5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności .

§ 18

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

1. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji

zadania tj.:  czynności  wykonywane przez pracowników fizycznych w okresie  realizacji

niniejszej umowy, zostały zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie

umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ).
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2. Każdorazowo  na  żądanie  Zamawiającego,  w  terminie  przez  niego  wskazanym,  nie

krótszym  niż  3  dni  robocze,  Wykonawca  zobowiązuje  się  przedłożyć  do  wglądu

Zamawiającemu (zawierające zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie

przepisów prawa regulujących kwestie ochrony danych osobowych) kopie umów o pracę

zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami, o których mowa w ust.

1,  wraz  z  opisem  czynności  wykonywanych  przez  danego  pracownika  w  ramach

zamówienia  oraz  inne  dokumenty  potwierdzające  zawarcie  tych  umów.  W  przypadku

podjęcia  przez  Zamawiającego  wątpliwości  co  do  rzetelności  wskazanych  powyżej

dokumentów, przedstawionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający ma

prawo zwrócić się z wnioskiem do właściwego inspektoratu pracy o dokonanie kontroli w

zakresie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia osób

wykonujących czynności objęte przedmiotem zamówienia, o których mowa w ust. 1 na

podstawie umowy o pracę.

3. Nieprzedłożenie  przez  Wykonawcę  lub  /i  Podwykonawcę  kopii  umów  zawartych  

z pracownikami lub dokumentów, o których mowa w ust. 2 w terminie wskazanym przez

Zamawiającego, zgodnie z ust. 2 lub stwierdzenie przez właściwy inspektorat pracy braku

zatrudnienia osób wskazanych w ust. 1 na podstawie umowy o pracę, będzie traktowane

jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników, o których mowa w ust. 1 na

podstawie umowy o pracę.

§ 19

Wymagane poziomy recyklingu

1. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów z zachowaniem wskaźników

odzysku  lub  unieszkodliwiania  zebranych  odpadów  komunalnych  zgodnie  z  ustawą  o

odpadach oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie:

     1)  Osiągnięcia  w  okresie  obowiązywania  całej  umowy  oraz  w  półrocznym  okresie

obowiązywania  umowy  poziomu  recyklingu  i  przygotowania  do  ponownego  użycia

następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

w wysokości co najmniej 50% wagowo;

    2)  Osiągnięcia  w  okresie  obowiązywania  całej  umowy  oraz  w  półrocznym  okresie

obowiązywania  umowy  poziomu  recyklingu,  przygotowania  do  ponownego  użycia  i

odzysku  innymi  metodami  innych  niż  niebezpieczne  odpadów  budowlanych  i

rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo;
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   3)  Osiągnięcia  w  okresie  obowiązywania  całej  umowy  oraz  w  półrocznym  okresie

obowiązywania  umowy poziomu wskaźnika  ograniczenia  masy  odpadów komunalnych

ulegających biodegradacji  przekazywanych do  składowiska  na poziomie określonym w

Rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  z  dnia  15  grudnia  2017 r.  w  sprawie  poziomów

ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U.

2017 poz. 2412) w wysokości co najmniej 35% wagowo.

2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu informację o osiągniętych poziomach, o których

mowa w ust.1 pkt.1,2,3, w terminie do 30 dni po zakończeniu półrocza.

§20

Kary umowne

1. Zamawiającemu  przysługują od Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach

i wysokości, które Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego :

a) w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu Harmonogramów odbioru

odpadów  wraz  z  workami  o  których  mowa  w  Opisie  Przedmiotu  Zamówienia,  

(termin dostarczenia harmonogramów i worków przed pierwszym miesiącem rozpoczęcia

usługi tzn. do 31 grudnia 2020 r.).

b) w  wysokości  1  000  zł  za  każdy  stwierdzony  przypadek  niewywiązania  się  

z  obowiązku  zadeklarowanych  w  ofercie  rodzajów  pojazdów,  w  tym  niezgodnych  

z normami EURO,

 c)  w wysokości  500  zł  za  każdy przypadek  stwierdzenia,  że pojazd  Wykonawcy nie  jest

czytelnie oznaczony nazwą przedsiębiorcy i numerem jego telefonu,

d) w wysokości 500 zł za każdy przypadek nieuprzątnięcia i nieodebrania odpadów z miejsc

ich odbioru;

         podstawą naliczenia kary będzie zgłoszenie złożone Koordynatorowi ze strony Gminy,

przez  właściciela  nieruchomości  (lub  inną  osobę  uprawnioną),  chyba  że  Wykonawca

udowodni, że nie wystąpiło to z jego winy,

e)  w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek zmieszania odebranych odpadów komunalnych

(zmieszanych z segregowanymi),

f) w  wysokości  1  000  zł  za  każdy  przypadek  odebranych  odpadów  komunalnych  z

nieruchomości  niezamieszkałych   wyłączonych  z  systemu  gminnego,  na  podstawie

odrębnych  umów  zawartych  pomiędzy  Wykonawcą  a  właścicielem  nieruchomości  lub

odebranych odpadów z innej gminy,
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g) w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek zanieczyszczenia nawierzchni drogi lub ulicy

odciekami z zebranych odpadów,

h) w wysokości 2 000 zł za każdy dzień przerwy w odbieraniu odpadów z przyczyn zależnych

od Wykonawcy,

i) za  odstąpienie  przez  którąkolwiek  ze  stron  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od

Wykonawcy w wysokości 10% ceny brutto ofertowej wskazanej w § 13, ust.2.  umowy.

j) za niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia Zamawiającemu kopii umów, o których

mowa w § 18 ust. 2 w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminu

określonego przez Zamawiającego,

k)     za niewywiązanie się z obowiązku zatrudnienia przy realizacji zamówienia którejkolwiek z

osób wskazanych w § 18 ust.1 na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów

Kodeksu Pracy w wysokości 1000 zł, za każdy stwierdzony przypadek,

l)     za  niewywiązanie się z  obowiązku dysponowania  bazą magazynowo – transportową w

wysokości 10 000 zł,

ł)      za niewywiązanie się z któregokolwiek z wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra

Środowiska z  dnia 11 stycznia 2013 r.  w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie

odbioru  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,  względem  bazy  w

wysokości 1 000 zł, za każdy stwierdzony przypadek.

2.      W przypadku gdy Wykonawca nie realizuje obowiązku odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości Zamawiający obciąża Wykonawcę kosztami,

 o których mowa w art. 6s ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach.

3.       za niesięgnięcie  wymaganych poziomów recyklingu,  przygotowania  do ponownego

użycia i odzysku- w wysokości 5000 zł za każdy przypadek nieosiągnięcia wymaganego

poziomu

4.    za  każdorazowe  nieuzyskanie   poziomu  ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych

ulegających biodegradacji ze strumienia zmieszanych nieprzekazanych do składowania  

w  poszczególnych  latach   zgodnie  z   rozporządzeniem  Ministra  Środowiska   z  dnia

25.05.2012  r.  w  sprawie  poziomów  ograniczenia   masy   odpadów  komunalnych

ulegających  biodegradacji  przekazanych   do  składowania   oraz  sposobu  obliczania

poziomu  ograniczania  masy  tych  odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676) w wysokości 5

000 z l za każde  nieuzyskiwanie wymaganego poziomu.
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5. Strony  zastrzegają  do  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach

określonych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli  wysokość naliczonych kar będzie niższa niż

wysokość rzeczywistej szkody poniesionej przez daną stronę w związku z niewykonaniem

lub nienależytym wykonaniem umowy przez stronę przeciwną.

6.     Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych mogą

być potrącone z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy.

§ 21

          Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% 

zgodnie z oferta wykonawcy  suma  cen jednostkowych za odbiór 1 Mg odpadów  kwoty 

umownej brutto co stanowi kwotę 

…...................................................................................................zł 

w formie:……………………………………………………………………………………

2. Zabezpieczenie zwrócone będzie w ciągu 30 dni od dnia 30.06.2021 roku i przyjęciu przez

Zamawiającego wykonania usługi jako należycie wykonanej. 

§ 22

Postanowienia końcowe

1.  Zmiana  umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje  się  przepisy ustawy – Prawo zamówień

publicznych,  Kodeksu  cywilnego  oraz  w  sprawach  procesowych  –  przepisy  Kodeksu

postępowania cywilnego.

3. Wszelkie spory, jakie mogą powstać na tle umowy zostaną poddane pod rozstrzygnięcie

sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

4.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu

dla każdej ze stron.

§ 23

Ochrona Danych Osobowych

1. Strony zgodnie oświadczają, iż zapewniają przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony

danych  osobowych,  zgodnie  z  przepisami  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
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oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.

UE L 119 z 04.05.2016, dalej „RODO”, ustawy o ochronie danych osobowych, które będą

przekazywane lub udostępnione w związku lub w wyniku realizacji postanowień niniejszej

umowy.

2. Wykonawca  i  Zamawiający  zobowiązują  się  nie  ujawniać,  nie  przekazywać,  nie

przetwarzać, nie wykorzystywać dla celów własnych lub osób trzecich danych opisanych 

w ust. 1 jak również wszelkich innych informacji lub danych przekazanych w związku lub

w celu realizacji niniejszej umowy, chyba że stan tajemnicy wobec tych informacji lub

danych  ustał  i  są  one  znane  publicznie  lub  ich  ujawnienia  zażąda  uprawniony  organ  

w przewidzianej prawem formie i treści, jednakże wówczas tylko w niezbędnym zakresie.

Obowiązek  zachowania  poufności  nie  ma  ograniczeń  czasowych  i  nie  wygasa  po

rozwiązaniu umowy. Obowiązek ten obejmuje zarówno informacje wynikające z niniejszej

umowy jak również informacje uzyskane przez Wykonawcę lub pracowników Wykonawcy

oraz  osoby,  którymi  się  posługuje  w  związku  lub  przy okazji  wykonywania  niniejszej

umowy.

3. Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za ewentualne skutki  udostępnienia,  przekazania,

przetworzenia, wykorzystania dla celów własnych lub osób trzecich danych lub informacji

opisanych w ust. 1-2, lub inne działania lub zaniechania skutkujące lub mogące skutkować

wykorzystaniem tych danych w celu innym niż realizacja przedmiotu umowy.

4. Wykonawca oświadcza, że sposób pozyskiwania,  wysyłania i  przetwarzania danych lub

informacji opisanych w ustępach powyżej spełnia wymogi określone w RODO, ustawie o

ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniach wykonawczych do ustawy.

 5. Wykonawca  zapewnia,  że  przetwarzane  dane  osobowe  będą  wykorzystywane  tylko  

i wyłącznie w celu realizacji umowy.

6. W  przypadku  stwierdzenia  przez  Wykonawcę  próby  lub  faktu  naruszenia  poufności

przekazanych  jemu  danych  lub  informacji,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do

niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego, nie później niż w dniu następnym po dniu

w którym stwierdził ten fakt.

7. W  przypadku  naruszenia  postanowień  ust.  1-6  Strona,  która  dokonała  naruszenia

zobowiązana jest do naprawienia szkody jaką druga Strona poniosła z tytułu niewykonania

lub nienależytego wykonania zobowiązania na zasadach ogólnych.

8.  Strony zawrą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

                Z A M A W I A J Ą C Y W  Y K O N A W C A
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Kontrasygnata Skarbnika Gminy Skoroszyce

Załączniki:
1. OPZ,
2. SIWZ,
3. Oferta Wykonawcy,
4. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
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