
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

Umowa Nr………...2020

zawarta w dniu …………..   w Rzekuniu, pomiędzy:

1. Gminą Rzekuń z siedzibą w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń  

REGON : 550667959, NIP:758-214-17-29,

reprezentowaną przez:

Bartosza Podolak – Wójta Gminy Rzekuń, 

przy kontrasygnacie:

Moniki Teresy Michalskiej - Skarbnika Gminy Rzekuń,

zwaną w dalszej części Zamawiającym,

a 

2. ………………………………………………………………………………………………………..

zwanym  w  dalszej  części  umowy  Wykonawcą  w  wyniku  zapytania  ofertowego  na

„Usuwanie  folii  rolniczych  i  innych odpadów pochodzących z  działalności  rolniczej

z terenu gminy Rzekuń” znak: ……………... została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

1. Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  przedmiot  zamówienia

pod  nazwą:  „Usuwanie   folii  rolniczych  i  innych  odpadów  pochodzących

z działalności rolniczej z terenu Gminy Rzekuń” to jest usługę polegającą na zważeniu,

załadunku,  transporcie  i przekazaniu  do  odzysku/recyklingu  lub  utylizacji odpadów

pochodzących z działalności rolniczej z terenu  Gminy Rzekuń.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zakresu prac zgodnie

z zapisami niniejszej umowy i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

3. Przy  wykonywaniu  wszelkich  prac  prowadzonych  w  ramach  realizacji  niniejszej

umowy,  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przestrzegania  zasad  określonych

w Rozporządzeniu 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  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych),  zwanym  dalej  „RODO”  oraz

w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
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§ 2.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie, o którym mowa w § 1 w terminie  od dnia

podpisania umowy tj. …………………..r. do dnia …………………. r.

§ 3.

1. Szczegółowy zakres rzeczowy prac obejmujący zadanie określone w § 1 obejmuje:

1) zważenie odpadów;

2) załadunek przedmiotowych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

3) transport przedmiotowych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

4) odzysk/recykling, utylizację lub unieszkodliwianie przedmiotowych odpadów zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Szacunkowa ilość  odpadów pochodzących z  działalności  rolniczej  w zakresie  zadania

przeznaczonych do:

1) zważenia,  załadunku,  transportu  odzysku/recyklingu  lub  utylizacji/unieszkodliwiania

to – 101,23 Mg, w tym:

folia rolnicza w ilości ……………….. Mg

siatka,  sznurek do owijania balotów oraz opakowania po nawozach i  typu Big Bag

w ilości ……………... Mg

3. Miejsce  odbioru:  Zakład  Gospodarki  Komunalnej,  który  znajduje  się  w  miejscowości

Rzekuń ul. Kolonia 1B. 

4. Prace  realizowane  będą  w  porozumieniu  Wykonawcy  z  Zamawiającym  w  zakresie

określenia terminu realizacji odbioru.

5. W  celu  ustalenia  wagi  odbieranego  odpadu  Wykonawca  dokona  w  ramach  zadania

ważenia odpadu w momencie odbioru.

6. Zamawiający przekaże w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy wykaz gospodarstw

objętych programem usuwania odpadów pochodzenia rolniczego z terenu gminy Rzekuń wraz

z zadeklarowaną ilością odpadów. 

7. Wykonawca  zamówienia  staje  się  wytwórcą  i  posiadaczem  wszystkich  odpadów

odbieranych w ramach zadania, co potwierdza w wystawionej karcie przekazania odpadów.

§ 4.

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia (umowy) Strony ustalają wynagrodzenie dla Wykonawcy

liczone zgodnie z ofertą cenową przedstawioną przez Wykonawcę w następujący sposób: 
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1) cena jednostkowa  za  1 tonę odebranych odpadów obejmujących zważenie,  załadunek,

transport i przekazanie do odzysku/recyklingu lub utylizację/unieszkodliwianie:

  folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowania  po nawozach i typu Big Bag

wynosi …….. zł brutto / 1 Mg (słownie:…………………………………………………………..). 

2) Łączna maksymalna wartość zamówienia objętego umową wynosi …………  zł brutto

(słownie:……………...)

2. Wynagrodzenie umowne określone w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność

Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem

przedmiotu zamówienia.

3. Rozliczenie za wykonanie usługi nastąpi fakturą końcową.

4. W  przypadku  odebrania  mniejszych  ilości  niż  maksymalna  zapłata  nastąpi  za  ilość

faktycznie  odebranych  ton.  Umowa  nie  jest  umową  gotowości  do  świadczenia  usług,

a wynagrodzenie jest za rezultat.

§ 5.

1. Płatność za wykonanie usługi nastąpi w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu

prawidłowo  wystawionej  faktury  VAT,  w  formie  bezgotówkowej,  przelewem  na  konto

Wykonawcy wskazane w fakturze,  wraz z kompletem następujących załączników:

1) pisemne protokoły  odbioru odpadów podpisane każdorazowo przez Wykonawcę

i właściciela nieruchomości,

2) karty  przekazania odpadów do uprawnionego podmiotu prowadzącego zbieranie lub

przetwarzanie odpadów w procesie odzysku lub unieszkodliwienia wraz z ich zbiorczym

zestawieniem,

3) oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac z zachowaniem właściwych przepisów

technicznych i sanitarnych.

§ 6.

Wykonawca oświadcza, że:

1) dysponuje niezbędnym sprzętem do wykonania przedmiotu umowy,

2) posiada zezwolenie wymagane dla świadczenia usług objętych umową,

3) znane są mu przepisy prawa regulujące zasady bezpiecznego usuwania odpadów,

4) prace  związane  z  realizacją  zadania  wykonywane  będą  przez  osoby  posiadające

odpowiednie przeszkolenie w zakresie postępowania z odpadami.
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§ 7.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zawinione przekroczenie terminu

realizacji określonego w § 2 umowy 100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki.

2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca zapłaci on

Zamawiającemu karę umowną w wysokości  3 000,00 zł brutto.

3. Kary,  o  których mowa w ust.  1  i  2  niniejszego  §,  Wykonawca zapłaci  na  wskazany przez

Zamawiającego  rachunek  bankowy  przelewem,  w  terminie  14  dni  kalendarzowych  od  dnia

doręczenia mu przez Zamawiającego żądania zapłaty takiej  kary umownej. Zamawiający jest

upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Zamawiający  upoważniony  jest  do  domagania  się  odszkodowania  na  zasadach

ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

§ 8.

1. Zamawiający  może  odstąpić  od  Umowy  w  terminie  1  roku  od  jej  zawarcia  w  razie

wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  Umowy nie  leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili  jej  zawarcia.  W takim

przypadku  Wykonawca  może żądać  jedynie  wynagrodzenia  należnego z tytułu  wykonania

części umowy.

2. Zamawiający zastrzega  sobie  prawo do rozwiązania  umowy ze skutkiem natychmiastowym

w  przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z warunków umowy oraz w przypadku gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn,

albo nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, przez okres

dłuższy niż 2 tygodnie.

2) Wykonawca  rażąco  narusza  warunki  umowy,  a  w  szczególności  wykonuje  usługę

z naruszeniem przepisów o bezpieczeństwie przy pracach związanych z usuwaniem azbestu.

§ 9.

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane 

swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za następstwa nieszczęśliwych 

wypadków, dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi 

pracami, w tym także ruchem pojazdów.
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§ 10.

Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  treści  niniejszej  umowy  mogą  być  dokonane  wyłącznie

w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

§ 11.

Wszelka korespondencja w sprawach dotyczących niniejszej umowy będzie doręczana na

adresy  wymienione  we  wstępie  niniejszej  umowy  (listem  poleconym  lub  za

poświadczeniem odbioru).

§12.

W przypadku sporów wynikających z niniejszej umowy Strony dołożą wszelkich starań, aby 

spory te rozwiązać polubownie. W wypadku nie dojścia do porozumienia sądem właściwym 

do ich rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13.

1.  W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odpowiednio

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonawca otrzymując wykaz gospodarstw wskazanych w § 3 ust.6 zobowiązuje się do:

- przetwarzania danych tylko w celu realizacji zadania;

- przetwarzania danych przez osoby upoważnione;

- przetwarzanie danych przez czas niezbędny do realizacji umowy i okresu przedawnienia roszczeń z

umowy.

- przetwarzanie danych w formie elektronicznej będzie dokonywane na urządzeniach posiadających

odpowiednie zabezpieczenie;

- dane nie będą przetwarzane automatycznie w tym profilowane.

3. Upoważnia się Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych w celu wykonania niniejszej

umowy.

4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że: 

1) administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  Wójt  Gminy  Rzekuń adres:

ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń;

2) administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  mogą  się  Państwo

kontaktować  w  sprawach  przetwarzania  Państwa  danych  osobowych

za pośrednictwem poczty elektronicznej:  rzekun@rzekun.pl;administrator będzie przetwarzał

Państwa  dane  osobowe na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c)  RODO,  tj.  w  celu  wypełnienia

obowiązku  prawnego ciążącego na  administratorze,  co  wynika  z  ustawy  z  dnia  8  marca
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1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego;

3) dane  osobowe  mogą  być  udostępnione  innym  uprawnionym  podmiotom,

na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł

umowę  w  związku  z  realizacją  usług  na  rzecz  administratora  (np.  kancelarią  prawną,

dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z

zakresu ochrony danych osobowych);

4) administrator  nie  zamierza  przekazywać  Państwa  danych  osobowych

do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

5) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1) Państwa  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  wynikający

z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i

archiwach  oraz  w Rozporządzeniu  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego z  dnia  20

października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania

materiałów  archiwalnych  do  archiwów  państwowych  i  brakowania  dokumentacji

niearchiwalnej;

2) przysługuje  Państwu  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych,

ich  sprostowania  lub  ograniczenia  przetwarzania,  a  także  prawo  do  wniesienia  skargi

do organu nadzorczego;

3) w  przypadku  realizacji  zadań  ustawowych  podanie  danych  jest  obligatoryjne,

w  pozostałych  przypadkach  podanie  danych  osobowych  ma  charakter  dobrowolny.

Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa załatwienia sprawy przez administratora;

administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe. 

§ 14.

Umowę  niniejszą  sporządzono  w  2  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym  dla  każdej

ze stron.

     WYKONAWCA:  ZAMAWIAJĄCY:
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