
Załącznik nr 5 
 

Wzór umowy 
 

Umowa nr ZP.26.GO.47.2020 
 

zawarta dnia  ……………………….w Żyrardowie pomiędzy: 
 
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., 96-300 Żyrardów, ul. Czysta 5 
wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia  XX 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000153850, Kapitał Zakładowy 47 
207000,00 PLN,  NIP 838- 000 -72-01,  REGON 750086653, reprezentowanym przez : 
Hannę Kosela –  Prezesa  Zarządu  
Magdalenę Zdzieszyńską – Prokurenta 
zwanym dalej „Zamawiającym”  
 
a 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowaną przez: 
…………………………………………. - ………………………………….. 
 
zwanym  dalej Wykonawcą 
o następującej treści: 

 
Umowa niniejsza zawarta została po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. 2019. 1843), dalej jako „Pzp”. 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania odpadów pochodzących z 

Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych: 
 
1) przy ul. Czystej 5 w Żyrardowie, na działkach o nr ew.: 1263/10 i 1263/6 stanowiących własność 

Zamawiającego prowadzonego dla Gmin  Powiatu Żyrardowskiego , 
2)  na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Słabomierz- Krzyżówka, na działkach o 

nr    ew.: 9/3 i 10/3 stanowiących własność Zamawiającego; 
2. Ponadto Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania odpadów 

pochodzących z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) ,,Żyrardów” i 
PSZOK ,,BIS”. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo do transportu na własny koszt  odpadów zielonych 
pochodzących z działalności Zamawiającego. Dodatkowo Wykonawca podstawi kontener o pojemności 
32 m2 na terenie Zamawiającego, wskazanym w ust. 1 pkt. 1) powyżej. 
 

§ 2 
Prawa i obowiązki Wykonawcy 

 
1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 
2. Wykonawca oświadcza, iż spełnia wymagania prawne oraz posiada odpowiednią wiedzę oraz 

uprawnienia, potencjał techniczny i osobowy niezbędny do należytego wykonania umowy, przy czym 
kopie stosownych zezwoleń/umów stanowią zbiorczo Załącznik nr 1 do Umowy. Ponadto Wykonawca 
oświadcza, iż :  

a)  posiada zawartą umowę z Instalacją Komunalną (dalej: IK) na przyjmowanie przekazanych przez 
właścicieli nieruchomości odpadów wielogabarytowych, zielonych i innych bioodpadów oraz 



pozostałości z sortowania odpadów i pozostałości po procesie mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania lub posiada własną IK, w okresie obowiązywania umowy, 

b) posiada zawartą umowę bądź umowy z podmiotami posiadającymi zezwolenie na przetwarzanie 
odpadów będących przedmiotem niniejszej umowy lub umowę z podmiotami posiadającymi zezwolenie 
na zbieranie odpadów będących przedmiotem niniejszej umowy i przedstawi oświadczenie tych 
podmiotów, potwierdzające, że odpady przekazywane przez Wykonawcę zostaną przekazane 
podmiotom posiadającym zezwolenia na przetwarzanie odpadów – w przypadku braku zezwoleń 
Wykonawcy na przetwarzanie odpadów, w okresie obowiązywania umowy. 

 
3. Wykonawca jest zobowiązany do zbierania odpadów na terenie PSZOK-ów, zgodnie z warunkami 

zawartymi w posiadanych decyzjach administracyjnych, w tym do: 
a) nieodpłatnego przyjmowania od mieszkańców odpadów, po okazaniu aktualnego dowodu opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnych wnoszonymi do Gminy;   
b) zapewnienia dostępności PSZOK dla mieszkańców zgodnie z Regulaminem PSZOK, z wyjątkiem dni 

wolnych od pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od 
pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90); 

c) każdorazowego ważenia odpadów (jeżeli tego wymagają, w szczególności: takich jak gruz, inne odpady 
budowlane, odpady zielone), przed przyjęciem od mieszkańców, z podziałem na poszczególne rodzaje i 
frakcje oraz wskazywania miejsca do samodzielnego rozładunku dostarczonych odpadów przez 
mieszkańców  

d) prowadzenia ewidencji mieszkańców dostarczających odpady zawierającej dane osobowe mieszkańca 
(adres zamieszkania) – w tym zakresie Wykonawca obowiązany jest zapewnić przetwarzanie danych 
osobowych mieszkańców zgodnie z rozporządzeniem 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawą z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.); 

e) prowadzenia rejestru dziennego rodzajów i ilości odpadów komunalnych przyjmowanych w PSZOK 
zawierającego między innymi informacje o rodzaju, kodzie, masie lub ilości odebranych odpadów, 
dacie ich dostarczenia do punktu oraz sposobie ich dalszego wykorzystania, z podziałem na masę 
odpadów komunalnych wg kodów odpadów i frakcji, magazynowanych przez Wykonawcę do czasu ich 
transportu do instalacji przetwarzania, masę odpadów komunalnych wg kodów odpadów i frakcji, 
załadowanych i przekazanych do instalacji przetwarzania, liczba Mieszkańców oddających odpady oraz 
masa przyjmowanych odpadów; rejestr posłuży do wypełnienia kart ewidencji zbieranych odpadów 
(KEO), stosownie do wymogów ustawy o odpadach, oraz do sporządzania w terminie do 10 dnia 
każdego kolejnego miesiąca. 

f) przygotowania do transportu zapełnionych kontenerów lub pojemników (Wykonawca odpowiada za 
czystość asortymentową poszczególnych frakcji zebranych odpadów komunalnych przygotowanych do 
transportu i zagospodarowania); 

g) transportu odpadów do miejsc ich zagospodarowania: 
• Wykonawca zobowiązany jest do transportu odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, możliwie 

najkrótszą trasą z PSZOK do miejsca zagospodarowania; 
• transport odpadów różnych rodzajów może odbywać się przy użyciu jednego środka transportu, z 

zachowaniem obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie; 
• transport odpadów odbywać się będzie w dniach od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni wolnych od pracy, 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 
90); 

h) prowadzenie ewidencji ilościowej i rodzajowej odpadów przekazanych do odpowiednich instalacji 
(sporządzanie KPO – Karta Przekazania Odpadów, dla każdego transportowanego rodzaju odpadu, 
zgodnie z wymogami ustawy o odpadach); 

i) utrzymania czystości i porządku na terenie PSZOK zapewnienia bezpieczeństwa osobom 
przebywającym na terenie PSZOK. 
 

4. Do celów prowadzenia sprawozdawczości Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Zamawiającemu 
raz na kwartał zestawienie rodzaju i ilości opisanych w § 2 ust. 3 pkt. e) powyżej.  

5. O wszelkich zmianach swojego statusu prawnego oraz wszczęciu postępowania upadłościowego, 
układowego, restrukturyzacyjnego i likwidacyjnego, wykonawca informuję niezwłocznie 
Zamawiającego. 



6. Wykonawca w ramach niniejszej Umowy  : 
a) ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z 

przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to w szczególności ewentualnego przeładunku 
odpadów, transportu odpadów, spraw formalno - prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem 
odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie przetwarzania odpadów 
lub ich odzysku; 

b) jest zobowiązany do posiadania w okresie obowiązywania umowy niezbędnych urządzeń technicznych i 
sprzętu specjalistycznego do wykonywania prac określonych w umowie; 

c) jest zobowiązany do prowadzenia – dla każdego PSZOK-u odrębnie - w formie elektronicznej ewidencji 
ilości i rodzaju odpadów przekazywanych do odzysku i unieszkodliwiania; 

a) jest zobowiązany do sporządzania – dla każdego PSZOK-u odzielnie- rocznego sprawozdania o którym 
mowa w Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach począwszy 
od dnia jej zawarcia; 

b) jest zobowiązany do przekazywania odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym 
podmiotom z częstotliwością zapewniającą odpowiednie utrzymanie w czystości i porządku terenu 
każdego PSZOK-u; 

c) jest zobowiązany do prowadzenia systemu BDO, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 
11 grudnia 2019 r w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz 
gospodarce odpadami, w tym: rejestrowania w Bazie Danych o Odpadach i wygenerowania kart 
przekazania odpadów pochodzących z danego PSZOK-u i przeznaczonych do transportu,   

d) jest zobowiązany do utrzymywania w odpowiednim stanie technicznym i higieniczno - sanitarnym 
kontenerów, pojemników oraz terenu każdego z PSZOK-ów. 

e) jest zobowiązany do naprawy lub wymiany na nowe pojemników oraz kontenerów i innych elementów 
wyposażenia, w tym wag znajdujących się w PSZOK – ach, w przypadku ich zniszczenia lub 
uszkodzenia z winy Wykonawcy  w okresie objętym Umową; 

f) ponosi koszty eksploatacyjne, przeglądy serwisowe wózka widłowego Toyota 06-8FG25F, KPZ 71-7 
ME wózeka paletowego z wagą 2200 kg  szt.1   oraz koszty legalizacji wag platformowej KPZ 2E oraz 
wagi hakowej 300 kg będących na wyposażeniu PSZOK-ów. 

g) zapewnia kontakt telefoniczny i e-mailowy dla Zamawiającego oraz dla obsługi PSZOK-u np. w celu 
zgłoszenia konieczności ustawienia lub odebrania kontenerów, dodatkowego wywozu lub reklamacji. 
Kontakt pod wskazanym numerem lub adresem e-mail powinien być możliwy w dni robocze, w 
godzinach min. 7:00 – 15:00 oraz w sobotę od 8:00 do 16: 00. 

h) rozpatruje  reklamację (np. gdy odpady nie zostały odebrane w ustalonym terminie) w czasie do 24 
godzin od otrzymania zawiadomienia drogą telefoniczną, faksem lub e-mailem od Zamawiającego i 
niezwłocznie dokonuje usunięcia stwierdzonego uchybienia. 

i) niezwłocznie zgłasza Zamawiającemu okoliczności uniemożliwiające  prawidłowe wykonanie 
przedmiotu umowy. Stwierdzone nieprawidłowości Wykonawca jest obowiązany udokumentować np. w 
formie zdjęcia w postaci cyfrowej i niezwłocznie przesłać drogą elektroniczną Zamawiającemu podając 
jednocześnie miejsce wystąpienia nieprawidłowości, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na 
te okoliczności jako przyczynę niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 

j) jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w 
zakresie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie załadunku odpadów, prowadzenie samochodu 
wywożącego odpady obsługującego wózek widłowy oraz do zakresu czynności opisanego w § 2 ust. 3 
w co najmniej 144 dni robocze w okresie obowiązywania niniejszej umowy,  

k) posiadać zawartą umowę z Instalacją Komunalną (dalej: IK) na przyjmowanie przekazanych przez 
właścicieli nieruchomości odpadów wielogabarytowych, zielonych i innych bioodpadów oraz 
pozostałości z sortowania odpadów i pozostałości po procesie mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania lub posiada własną IK, w okresie obowiązywania umowy. 

l) posiadać zawartą umowę bądź umowy z podmiotami posiadającymi zezwolenie na przetwarzanie 
odpadów będących przedmiotem niniejszego zamówienia lub umowę z podmiotami posiadającymi 
zezwolenie na zbieranie odpadów będących przedmiotem niniejszego zamówienia i przedstawi 
oświadczenie tych podmiotów, potwierdzające, że odpady przekazywane przez Wykonawcę zostaną 
przekazane podmiotom posiadającym zezwolenia na przetwarzanie odpadów – w przypadku braku 
zezwoleń Wykonawcy na przetwarzanie odpadów, w okresie obowiązywania umowy. 

m) jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania Umowy przepisów, a w 
szczególności: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym oraz postanowień Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla 



Mazowsza i Regulaminów PSZOK obowiązujących na terenie Gmin wymienionych w § 1 ust.1 pkt 1).  
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego wykonania 

przedmiotu umowy. 
 

§ 3 
Prawa i obowiązki Zamawiającego 

 
1. Zamawiający jest zobowiązany do odbioru odpadów od mieszkańców Gmin w godzinach otwarcia 

PSZOK po okazaniu aktualnego dowodu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnych 
wnoszonymi do Gminy. 

2. Jest zobowiązany do przekazania – dla każdej Gminy odrębnie - w formie elektronicznej ewidencji ilości 
i rodzaju przyjmowanych odpadów oraz wydawania w formie papierowej, właścicielom nieruchomości 
przekazującym odpady do PSZOK, potwierdzeń odbioru odpadów zgodnie ze wzorem Zamawiającego; 

3. Jest zobowiązany udostępnić monitoring (kamery) na PSZOK Żyrardów oraz ,,Słabomierz-Krzyżówka”, 
przy czym w przypadku PSZOK – u  ,,Słabomierz-Krzyżówka” dotyczy to tylko punktu przesypowego i 
terenu  PSZOK. 

4. Zamawiający będzie informował Wykonawcę o potrzebie wywozu każdej frakcji odpadów telefonicznie  
lub mailowo na adres : ………………………, numer telefonu : ……………………………… 
 
 

§ 4 
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności 

1. Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji usług objętych niniejszą umową  wynosi 
………………. zł netto (słownie: …………………………………………………………….). 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie elementy ujęte w Umowie,  
w szczególności w § 2 Umowy, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie ulegnie zmianie  
w okresie obowiązywania Umowy. 

3. Z tytułu usług związanych z obsługą PSZOK – BIS Wykonawca otrzyma wynagrodzenie stanowiące 
różnicę pomiędzy ceną za przyjęcie danego rodzaju odpadu wg. obowiązującego cennika ogłoszonego 
na stronie internetowej Zamawiającego, a ceną za jego unieszkodliwienia w równym stosunku do 
Zamawiającego. 

4. Podstawą płatności będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT  
po upływie każdego miesiąca w którym była świadczona usługa. 

5. Płatność za fakturę będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy 
wskazane na fakturze, w terminie 30  dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za datę 
zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy. 

 

§ 5 
Kary umowne  

 
1. Zamawiający jest uprawniony do nałożenia na Wykonawcę  kary umownej w przypadku naruszenia 

przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków określonych w § 2 powyżej.  
2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w przypadku niewykonania lub 

nienależytego wykonania któregokolwiek z obowiązków o których mowa w § 2 umowy w wysokości 
5% wartości miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust. 1 Umowy za każdy 
odrębny przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia na których powstanie nie miał wpływu.  
4. Działając na zasadzie art. 473 § 1 Kodeksu cywilnego Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy 

w ten sposób, iż w przypadku nałożenia na Zamawiającego przez Gminę obsługiwaną w zakresie 
PSZOK  kary umownej z winy Wykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu Zamawiającemu całej 
naliczonej kary w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania w tym zakresie. 

 
§ 6 

Okres obowiązywania. Odstąpienie i wypowiedzenie umowy 
 



1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. chyba, że wynagrodzenie 
Wykonawcy osiągnie wcześniej kwotę w wysokości ……………. słownie 
(……………………………………..). W takim przypadku Umowa wygasa bez jakichkolwiek 
wzajemnych roszczeń Stron z tego tytułu. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy 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. 

3. Niezależnie od innych przypadków wymienionych w niniejszej Umowie, Zamawiający jest uprawniony 
do odstąpienia od niej w przypadku trzykrotnego naruszenia któregokolwiek z obowiązków 
wymienionych w § 2 powyżej.  

4. W każdym przypadku prawo odstąpienia od Umowy Zamawiający może wykonać w terminie do 31 
grudnia 2021 roku. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego o którym mowa w ust.3 powyżej, 
Wykonawca zapłaci karę umowną w kwocie 10% wynagrodzenia łącznego określonego w ust.1.    

6. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust.2, Wykonawca ma prawo żądać 
wynagrodzenia należnego za prace wykonane do dnia odstąpienia od umowy. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w 
przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków określonych w § 2 
powyżej. 

§ 7 

1. Zamawiający wymaga, aby w okresie obowiązywania umowy osoby wykonujące czynności polegające 
w szczególności na załadunku kontenera na pojazd i/lub transport u Wykonawcy, zatrudnione były na 
podstawie umowy  o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 
(Dz.U.2016. 1666, tj. z późn.zm.) z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego 
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.  o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę (Dz.U.2018, 2177 tj.).  

2. W celu wykazania okoliczności, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest 
udokumentować zatrudnienie osób wykonujących czynności, o których tam mowa poprzez złożenie 
Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy:  

a. oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie osóby na podstawie umowy o pracę  z uwzględnieniem 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w 
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o pracę  i wymiaru etatu, wskazanie, że wynagrodzenie tych 
osób jest nie niższe niż minimalne wynagrodzenie przewidziane w powołanej wyżej ustawie oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy,  

b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię umowy/umów o pracę 
osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 
Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).   

c. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela/li Wykonawcy kopia 
ostatniej deklaracji ZUS RCA złożonej przed datą składania oświadczenia, o którym mowa w pkt 1).  

3. W przypadku, gdy oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 lit. a) budzi wątpliwości Zamawiającego, 
Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień  w wyznaczonym terminie.  

4. Zamawiający w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, 
o których mowa w ust. 1, poprzez żądanie złożenia aktualnych dokumentów, o których mowa w ust. 2, 
Zamawiający może zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji zatrudnienia 
pracowników realizujących przedmiot zamówienia.   

5. Niedopełnianie obowiązku zatrudniania pracowników wykonujących roboty na podstawie umowy o 
pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, o którym mowa w ust. 1, a także nieprzedłożenie w 
terminie dokumentów wymaganych zgodnie z ust. 2 i 4 będzie skutkowało naliczaniem kar umownych 
określonych w niniejszej umowie.  

6. Niespełnianie wymogów, o których mowa w ust. 1-4, w tym nieprzedłożenie przez Wykonawcę 
wymaganych informacji zgodnie z ust. 2 i 4, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 



§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności w okresie realizacji przedmiotu umowy na sumę gwarancyjną nie 
mniejszą niż wartość umowy. 

2. Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu jej 
kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty 
wystawienia polisy. 

3. W przypadku nie odnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie 
Wykonawcy, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o 
których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.  

 
 

§ 9 
Zmiany w umowie 

1. Zgodnie z treścią art. 144 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian w treści 
umowy, w zakresie: 
1) zmian spowodowanych siłą wyższą uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy, 
2) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę 

zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. 
2. Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w umowie 

dotyczących wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad    gromadzenia    i wysokości wpłat  do  pracowniczych  planów kapitałowych,  o których  
mowa  w ustawie  z dnia  4 października  2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

  - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
 

§ 10 

Rozstrzyganie sporów 

Strony ustalają, iż w razie powstania sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy,  podejmą 
rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia powstałego sporu. Jeżeli rokowania nie doprowadzą do 
rozwiązania sporu, Strony spór taki poddają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego. 

§ 11 

RODO 

1. Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) danych osobowych osób, 
wskazanych w Umowie, jako osoby kontaktowe lub odpowiedzialne za realizację poszczególnych 
zadań wynikających z Umowy. 

2. Każda ze Stron zobowiązuje się zrealizować w imieniu drugiej Strony obowiązek informacyjny, wobec 
wskazanych przez siebie osób, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, w tym poinformować je o 
udostępnieniu ich danych drugiej Stronie.  

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. Strony ustalają, że z ramienia Zamawiającego osobami do kontaktów są: 



1) Magdalena Zdzieszyńska - tel. 608423057 

2)  Monika Pietraszek - tel. 885399113 

2. Ze strony Wykonawcy do kontaktów przy realizacji umowy wyznacza się:   

1) …………………………………………………………………………………………….. 

3. O każdej zmianie wyżej wymienionych osób oraz numerów telefonów lud adresu e-mail Strony 
powiadomią się nawzajem w formie pisemnej. Powiadomienie o powyższych zmianach nie stanowi 
zmiany Umowy.  

4. Strony zobowiązane są także do wzajemnego informowania się o zmianie adresów do doręczeń. W 
przypadku, gdy którakolwiek ze Stron nie powiadomi o zmianie danych do doręczeń, za skutecznie 
uznaje się doręczenie na dotychczasowy adres korespondencyjny. 

5. Do wszystkich spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowane przepisy Kodeksu 
Cywilnego, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz inne dotyczące przedmiotu 
umowy. 

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważność. 
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

    

WYKONAWCA    ZAMAWIAJ ĄCY  

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


