
Umowa nr …../2021

zawarta w dniu …. grudnia 2021 r. pomiędzy:

Gminą Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, NIP 758 214 17 29, w imieniu której działa

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń, reprezentowany przez  Katarzynę

Iwonę  Grzymałę  –  Kierownika  Ośrodka,  przy  kontrasygnacie  Wiesławy  Dzierżanowskiej  –

Głównego Księgowego Ośrodka zwaną dalej  Zamawiającym

a

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

a NIP ……………..., REGON …………….. reprezentowanym przez ……………………………….

-  zwanym  dalej Wykonawcą

Umowa  została  zawarta  w  rezultacie  zapytania  ofertowego  OPS.252.3.2021  na  ”Odbiór

odpadów komunalnych  z Ośrodka Pomocy Społecznej w 2022 r.” 

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest  usługa w zakresie odbioru, transportu i  utylizacji  odpadów

komunalnych (niesegregowanych), zwanych w dalsze części umowy odpadami.

2. Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wywozu  odpadów z  terenu

obiektu Zamawiającego, tj.: 

Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Rzekuniu,  ul.  Kolonia  1B  (teren  bazy  Zakładu

Obsługi Gminy)– z pojemnika 120 litrów – szt. 1, 2 razy w miesiącu - nie częściej

niż co 14 dni, zgodnie z harmonogramem wywozu śmieci w gm. Rzekuń lub w razie

zaistniałej konieczności, na zgłoszenie telefoniczne.

§ 2.

1. Niniejsza  umowa  zostaje  zawarta  na  czas  określony  od  dnia  3  stycznia  2022  r.

do 31 grudnia 2022 r. 

2. Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie za obopólną zgodą z zachowaniem

jednomiesięcznego  okresu wypowiedzenia.  

§ 3.

1. Wykonawca  gwarantuje  wykonanie  usługi  z  zachowaniem  obowiązujących

w tym zakresie aktów prawnych, a  w szczególności  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 799) i ponosi pełną odpowiedzialność za odebrane

od Zamawiającego odpady komunalne.  

2. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy do posiadania

aktualnych,  odpowiednich  zezwoleń  (koncesji,  decyzji)  związanych  z  prowadzoną

działalnością gospodarczą w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Wykonawca zobowiązuje  się  dostarczyć  Zamawiającemu w cenie  oferty  i  na  okres

trwania umowy pojemniki na odpady. 

4. Wykonawca zobowiązany jest  do dbania na bieżąco o stan techniczny i  estetyczny

wszystkich  dostarczonych  do  Zamawiającego  pojemników,  zapewnienie  dezynfekcji

okresowej eksploatowanych pojemników w okresach wysokich temperatur szczególnie



latem co najmniej 4 razy w sezonie letnim tj. od czerwca do września  od pierwszego do

piątego dnia każdego miesiąca, a także w miarę potrzeb w innych okresach.

5. W przypadku uszkodzonych pojemników Wykonawca zobowiązany jest do ich wymiany.

6. Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  odpowiednie  kwalifikacje  i  uprawnienia

do wykonania  prac  stanowiących  przedmiot  umowy,  zapewnia  nadzór  nad  pracą

podległych  pracowników  w  pełnym  zakresie  prawa  pracy  i  przepisów  BHP

z uwzględnieniem przepisów i regulaminów obowiązujących jego pracowników.

§ 4.

1. Zamawiający  zobowiązuje  się  do  zapłaty  Wykonawcy  wynagrodzenia  za  wykonanie

przedmiotu umowy w wysokości za pojemnik 120 litrów – ………. zł/szt. + VAT (odpady

zmieszane),

2. Zamawiający  przekaże  należność  przelewem  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy

w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury

VAT. Do faktury Wykonawca zobowiązuje się dołączyć wykaz odebranych pojemników

w danym miesiącu z godnie z § 7 pkt 4.

3. Ustala  się  miesięczny  okres  rozliczeniowy  wykonania  usługi  objętej  przedmiotem

umowy.

4. Wynagrodzenie będzie wypłacone za ilość faktycznie odebranych odpadów.

§ 5.

1. Ceny jednostkowe netto podane  w § 4 pkt 1 w trakcie obowiązywania umowy nie mogą

ulec zmianie.

2. Strony  dopuszczają  zmiany  stawek  podatku  VAT  zgodnie  z  obowiązującymi

w tym zakresie  przepisami.  Nowe  stawki  obowiązują  od  daty  wskazanej  w  ustawie

i nie wymagają aneksu do umowy.

§ 6.

1. Wykonawca  nie  może  dokonywać  przelewu  (cesji)  wierzytelności  przypadającej

mu w stosunku do Zamawiającego na rzecz osób trzecich pod rygorem nieważności.

2. Wykonawca nie ma prawa dokonywania jakichkolwiek transakcji,  które prowadziłyby

do konieczności zapłaty przez Zamawiającego innemu podmiotowi niż Wykonawca.

§ 7.

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  odbioru  odpadów  komunalnych  z  punktu  odbioru

odpadów komunalnych i wielkości pojemników w tym punkcie wg poniższej tabeli:

L.p. Lokalizacja Rodzaj/pojemność

pojemnika

Segregowane (S)/

Niesegregowane (N)

Ilość pojemników Częstotliwość

opróżnień 

1. Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Rzekuniu 

(teren bazy Zakładu 

Obsługi Gminy)

120 litrów N 1 2 x 4 tyg
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2. Nieodebranie  odpadów  w  terminie  podanym  w  §  1  uprawnia  Zamawiającego

do zaangażowania innych osób prawnych lub fizycznych (tzw. wykonanie zastępcze)

w celu  realizacji  przedmiotu  umowy  zgodnego  z  niniejszą  umową.  Koszty

tzw. wykonania zastępczego będą obciążać Wykonawcę. 

Na 3 dni przed zmianą częstotliwości wywozu odpadów Zamawiający jest zobowiązany

powiadomić  Wykonawcę telefonicznie,  e-mailowo  o  potrzebie  dodatkowego  wywozu

odpadów. 

§ 8.

1. W  przypadku  nieterminowego  odbioru  odpadów  Wykonawca  zobowiązuje  się

do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % całkowitej wartości wynagrodzenia.

2. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  kary  umowne  za  odstąpienie  od  umowy

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % całkowitej wartości

wynagrodzenia.

3. Trzykrotne udokumentowanie nieterminowe lub niezgodne pod względem zamówienia

realizacje  lub niedotrzymanie  warunków  umowy  przez  Wykonawcę  daję  podstawę

Zamawiającemu do rozwiązania umowy. 

4. Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy.

5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy.

6. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  dochodzenia  odszkodowania  przewyższającego

ustalone kwoty kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 9.

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.

2. Odstąpienie od umowy w przypadku określonym w ust. 1 powinno nastąpić w terminie

6 miesięcy od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

3. W przypadku odstąpienia  od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawca może

żądać  jedynie  wynagrodzenia  za  część  umowy  wykonaną  do  daty  odstąpienia

od umowy.

§ 10.

W  oparciu  o  art.  13  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679

z dnia 27.04.2016 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej RODO, informujemy, że:

1. administratorem  Danych  Osobowych  (ADO),  czyli  podmiotem  decydującym

o tym, jak będą  wykorzystywane  dane  osobowe  zawarte  w  ofercie  oraz  wszelkich

innych  dokumentach  składanych  przez  Wykonawcę  w  postępowaniu  o  udzielenie

niniejszego  zamówienia  publicznego  jest  Ośrodek  Pomocy  Społecznej,  z  siedzibą

przy ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń;

2. dane osobowe, o których mowa w pkt 1, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1

lit.  c  RODO  (przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wypełnienia  obowiązku  prawnego
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ciążącego  na administratorze),  w celu  związanym  z  niniejszym  postępowaniem

o udzielenie zamówienia publicznego;

3. osoby fizyczne, których dane osobowe przekazano w ofercie lub innych dokumentach

składanych  przez Wykonawcę  w  niniejszym  postępowaniu  mają  prawo  do  żądania

od ADO:

a) dostępu do swoich danych osobowych,  przy czym w przypadku gdy wykonanie

obowiązków,  o których  mowa  w  art.  15  ust.  1-3  RODO,  wymagałoby

niewspółmiernie dużego wysiłku, ADO może żądać od osoby, której dane dotyczą,

wskazania  dodatkowych  informacji  mających  na  celu  sprecyzowanie  żądania,

w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia; 

b) sprostowania  swoich  danych  osobowych,  przy  czym skorzystanie  przez  osobę,

której  dane dotyczą,  z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia,  nie może

skutkować  zmianą  wyniku  postępowania,  ani  zmianą  postanowień  umowy

w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.,

poz. 1843 ze zm.) – dalej PZP, a także nie może naruszać integralności protokołu

oraz jego załączników;

c) ograniczenia  przetwarzania  swoich  danych  osobowych,  z  zastrzeżeniem

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym wystąpienie z takim

żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

4. osobom  fizycznym,  których  dane  osobowe  przekazano  w  ofercie  lub  innych

dokumentach  składanych  przez  Wykonawcę  w  niniejszym  postępowaniu

nie przysługuje:

a) prawo do usunięcia ich danych osobowych, a to w oparciu o art. 17 ust. 3 lit. b, d

lub e RODO;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych;

c) prawo  do  wniesienia  sprzeciwu,  albowiem  przetwarzanie  danych  osobowych

odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO.

5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP (przez okres 5 lat

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący

jego  nienaruszalność;  jeżeli  czas  trwania  umowy  przekracza  5  lata,  zamawiający

przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy).

6. Osoby fizyczne, których dane osobowe przekazano w ofercie lub innych dokumentach

składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu mają prawo do wniesienia

skargi  do organu  nadzorczego,  którym  jest  Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych

Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa.

7. Podanie danych osobowych osób wymienionych w ofercie oraz innych dokumentach

składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu jest wymogiem ustawowym

określonym w PZP, która to ustawa również określa konsekwencje ich nie podania.

8. Odbiorcami  danych  osobowych  przekazanych  w  ofercie  oraz  innych  dokumentach

składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu będą osoby lub podmioty,
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którym udostępniona  zostanie  dokumentacja  postępowania  w  oparciu  o  art.  8  oraz

art. 96 ust. 3 PZP.

9. W stosunku do danych osobowych przekazanych w ofercie oraz innych dokumentach

składanych  przez  Wykonawcę  w  niniejszym  postępowaniu  decyzje  nie  będą

podejmowane w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie.

10. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych -  e.halaburda@artaro.pl

§ 11.

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy   Kodeksu

Cywilnego.

§ 12.

Wszelkie spory pomiędzy stronami mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane

będą w miarę możliwości polubownie a w przypadku braku porozumienia przez Sąd właściwy

miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 13.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej

ze stron.   

Wykonawca Zamawiający
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