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UMOWA nr …………………………. 

 

zawarta w dniu …………………..  r. pomiędzy: 

Gminą Niemodlin z siedzibą w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37; 49-100 Niemodlin 

posiadającą nr NIP 991-03-16-271 oraz numer REGON 531413194,  

reprezentowaną przez Burmistrza Niemodlina – …………………………………. 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - ………………………………………. 

(zwaną dalej „Zamawiającym”) 

a  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. z siedzibą 

w …………………………………………………………………………………………….………………, posiadającą nr NIP 

……………..…., nr REGON ……………….., zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez 

……….……………………………………………………. pod numerem ………………………..,  

reprezentowaną w niniejszej umowie przez …………………………………………………….…………..,  

zwanym dalej „Wykonawcą” 

o następującej treści: 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), 

zwaną dalej „ustawą Pzp”.  

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.: „Wywóz i utylizacja 

niebezpiecznych odpadów z nielegalnego  składowiska w Brzęczkowicach”, zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej: 

SIWZ), na warunkach wskazanych w ofercie z dnia …………..…. stanowiącej załącznik do umowy. 

3. Odpady znajdują się na nielegalnym składowisku, tj. w obiekcie byłej indyczarni, zlokalizowanej 
w Brzęczkowicach, gm. Niemodlin, na działce nr 73/7, zwanym dalej „Obiektem”. Lokalizację Obiektu, 
wraz z sąsiadującymi działkami nr 74/14 i nr 72/6, obrazuje załączona poglądowa mapka stanowiąca 
Załącznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

4. Przedmiotem zadania, dalej zwanym „Zadaniem”, jest realizacja przez Wykonawcę, kompletnej 
usługi Utylizacji wszystkich Odpadów znajdujących się w Obiekcie, wraz z ich przygotowaniem 
i zabezpieczeniem do transportu, kontrolnym zważeniem na miejscu załadunku, załadunkiem 
i transportem z Obiektu, do instalacji utylizacyjnej wskazanej przez Wykonawcę oraz uprzątnięcie 
Obiektu i przylegających działek. Pojęcie utylizacji określone zostało w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia. 

5. Zlecającym realizację Zadania, jest Gmina Niemodlin, zwana dalej „Zamawiającym”,  
co wynika z przepisów ustawy o odpadach oraz wydanej na ich podstawie Decyzji Burmistrza 
Niemodlina, Nr ROŚ.6236.67.2019, z dnia 08.10.2019 roku. 

6. Wytwórcą i przekazującym Odpady jest Zamawiający, a ich odbiorcą jest Wykonawca. 
7. Finansowa realizacja Zadania przez Zamawiającego, zaplanowana jest w ramach uzyskanego 

dofinasowania ze źródeł zewnętrznych.  
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w SIWZ i Opisie Przedmiotu Zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 
9. Wykonawca  oświadcza,  że dokonał  pełnej  analizy opisu przedmiotu  zamówienia oraz SIWZ, 

nie  wnosi  do  niego uwag i przyjmuje zamówienie do  realizacji na  zasadach określonych  niniejszą 
umową z  uwzględnieniem  warunków  technicznych, wynikających z tych dokumentów. 
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10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z najwyższą starannością, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (m.in. bhp, ppoż., dotyczącymi ochrony 
środowiska), Polskimi Normami oraz normami wspólnotowymi UE. 

11. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wykonywania prac lub  czynności objętych niniejszą 
umową oraz posiada uprawnienia oraz dysponuje niezbędnymi kwalifikacjami i doświadczeniem do 
pełnej realizacji przedmiotu umowy. 

12. Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwy sposób odbioru, w tym załadunek transport i dalszy 
sposób gospodarowania odpadami.  

13. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wystarczającej liczby wykwalifikowanych pracowników, 
celem zagwarantowania dokonania załadunku odpadów zachowaniem wymagań przewidzianych 
w przepisach prawa. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia z użyciem sprzętu i środków gwarantujących 
prawidłowe wykonanie usługi. 

15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu zagrożeń w środowisku powstałych na skutek 
niewłaściwego transportu, a także unieszkodliwiania odpadów odbieranych od Zamawiającego.  

16. Z uwagi na możliwość rozszczelnienia pojemników, z powodu wysokiego składowania i zmęczeniem 
materiału, w wyniku dużych różnic temperatur otoczenia, istnieje realne zagrożenie dla 
bezpieczeństwa ludzi i stanu środowiska (potwierdzają to służby WIOŚ, PSP, Policji). Wobec 
powyższego, Zamawiający jest zainteresowany w pierwszej kolejności, bezzwłocznym, awaryjnym 
wywozem wszystkich palet z Odpadami, które nie stwarzają zagrożenia w ich transporcie. 

17. Przekazanie nieruchomości obiektu na działce nr 73/7 oraz sąsiadujących działek nr 74/14 i nr 72/6, 
przez Zamawiającego dla Wykonawcy, jak i jej zdanie Zamawiającemu, po realizacji przedmiotu 
umowy, nastąpi w formie protokołów zdawczo-odbiorczych. 

18. W trakcie okresu realizacji przedmiotu umowy, każdorazowe otwarcie i zamknięcie obiektu, nastąpi 
komisyjnie przez wyznaczonych Funkcyjnych, z telefonicznym powiadomieniem dyżurnego 
Komisariatu Policji w Niemodlinie.  

19. Kartę odpadów w systemie BDO, zakłada Zamawiający. Wykonawca jest zobowiązany  
do ścisłej współpracy w tym względzie z Zamawiającym i do aktualizacji w systemie BDO stosownych 
danych, od momentu przygotowania transportu Odpadów z Brzęczkowic, przez trasę ich transportu 
na składowisko Instalacji oraz samego procesu fizycznej Utylizacji Odpadów na Instalacji.  

20. Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są do wzajemnej ścisłej współpracy z Komendą Miejską 
Policji w Częstochowie i Prokuraturą Regionalną w Katowicach, prowadzącymi sprawę o sygnaturze 
akt RP I Ds 36.2019 oraz wskazanymi przez nich biegłymi sądowymi, w zakresie umożliwienia poboru 
próbek odpadów, oznakowania pojemników, wykonania dokumentacji fotograficznej, ewidencji 
odpadów (np. waga, rodzaj pojemnika), przez cały okres realizacji Zadania. 

21. Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są do wzajemnej ścisłej współpracy ze służbami 
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Opolu, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Opolu oraz Państwowej Straży Pożarnej i Komisariatem Policji w Niemodlinie, w zakresie 
zachowania bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska, przez cały okres realizacji Zadania. 

22. Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są do wzajemnej ścisłej współpracy z instytucjami 
zapewniającymi dofinansowanie na realizację zadania (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Opolu, Powiat Opolski) w zakresie przygotowania informacji o rzeczowym i finansowym stanie 
zaawansowania realizacji Zadania. 

§ 2 
Termin wykonania 

1. Strony ustalają rzeczowy i ekologiczny termin realizacji Zadania do dnia 19 sierpnia 2022 roku. 

2. Za termin wykonania zamówienia przyjmuje się datę utylizacji ostatniej partii Odpadów, wykazaną 
w BDO. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia realizacji Zadania (spedycja pierwszych transportów 
Opadów) w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. 
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4. Przerwa w realizacji Zadania przez Wykonawcę (spedycja transportów Opadów oraz ich fizyczną 
Utylizację) nie może być dłuższa niż 30 dni kalendarzowych. 

§ 3 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa oraz wynikającymi z nich obostrzeniami i uwarunkowaniami. 

2. Wykonawca winien posiadać przez cały okres realizacji przedmiotu umowy stosowne ubezpieczenie, 
obejmujące m.in. OC i NNW osób i mienia zaangażowanego w realizację Zadania oraz ewentualnych 
skutków zdarzeń związanych z realizacją prac w Obiekcie, działce nr 73/7, sąsiadujących działkach 
nr 74/14 i nr 72/6 oraz transportem Odpadów na Instalację. Wykonawca zobowiązany jest 
do przedłożenia kopii polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem jej opłacenia Zamawiającemu 
w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy lub 7 dni od dnia jej wznowienia. 

3. Wykonawca odpowiada formalno-prawnie i finansowo, za wszelkie zdarzenia i ich skutki, wynikłe 
w trakcie realizacji Zadania lub związane z jego realizacją.  

4. Wykonawca odpowiada za zachowanie ładu, porządku, bezpieczeństwa, w tym uniemożliwienie 
niekontrolowanego dostępu osób postronnych podczas prowadzonych prac, przestrzegania 
przepisów BHP i ppoż., w zakresie osób, mienia i środowiska, w Obiekcie i na działce nr 73/7 oraz 
sąsiadujących działkach nr 74/14 i nr 72/6, w trakcie trwania całego okresu realizacji Zadania.  

5. Wykonawca na swój koszt i staraniem zapewni środki ochrony osobistej, dla osób biorących udział 
w realizacji Zadania oraz wg potrzeb zapewni monitoring występujących w Obiekcie poziomu stężeń 
substancji, urządzeniami kontrolno-pomiarowymi. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego informowania Zamawiającego o przystąpieniu 
do transportu kolejnej partii odpadów, w tym podanie danych środka transportu i trasy przejazdu. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym w zakresie karty odpadów 
w systemie BDO i do ich aktualizacji od momentu przygotowania transportu, przez ich transport 
i składowisko do momentu fizycznej utylizacji na instalacji. 

8. Wykonawca na swój koszt i swoim staraniem, zapewnia narzędzia, środki (np. sorbenty, 
rezerwowe palety transportowe, pojemniki, folie stretch, taśmy bandujące) i sprzęt (np. widlak 
dostosowany do poruszania się po podłożu nieutwardzonym z funkcją wagi lub samodzielną wagę 
mobilną, umożliwiającą kontrolne zważenie ładowanych palet z Odpadami) oraz obsługę 
do przeprowadzenia prac związanych z załadunkiem i wywozem Odpadów z Brzęczkowic, 
polegających na: 
1) przygotowaniu i zabezpieczeniu Odpadów do transportu, w tym ewentualnym przepakowaniu 

odpadów z pojemników uszkodzonych, 
2) zapakowaniu i zabezpieczeniu do transportu uszkodzonych pojemników, opakowań lub ich 

fragmentów oraz usuniętych z klepiska wysypanych lub wylanych substancji wraz z użytymi 
środkami sorbującymi,  

3) pobraniu próbek Odpadów, ich kwalifikacji i oznakowanie pojemników, dla własnych celów 
ewidencyjnych i technologicznych,  

4) prowadzeniu ewidencji ilościowo-wagowej dla odpadu mogącego pochodzić od 
zidentyfikowanego prze biegłych sądowych wytwórcy (załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu 
Zamówienia, str. 39) i udostępniać te informacje Zamawiającemu oraz Prokuraturze Regionalnej 
w Katowicach, 

5) załadunku Odpadów na podstawiony przez siebie środek transportu wraz z kontrolnym 
zważeniem ładowanych Odpadów (do celów założenia karty odpadów w BDO dla każdego 
transportu indywidualnie oraz bieżącym prowadzeniu ewidencji transportu Odpadów). 

9. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia natychmiastowych działań zaradczych i naprawczych, 
w przypadku rozsypania się lub wylania substancji z pojemników, w celu ograniczenia negatywnego 
oddziaływania na ludzi i środowisko. O zaistnieniu takiego zdarzenia, winien bezzwłocznie 
powiadomić Funkcyjnego z ramienia Zamawiającego.  
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10. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uprzątnięcia zwalnianej powierzchni w Obiekcie, 
z ewentualnych fragmentów opakowań, wysypanych czy wylanych substancji oraz użytych 
sorbentów. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody już wyrządzone, związane 
z ewentualnym zanieczyszczeniem gleby.   

11. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego informowania Zamawiającego o przystąpieniu 
do transportu kolejnej partii odpadów, w tym podanie danych środka transportu. 

12. Wykonawca na swój koszt i swoim staraniem, zapewni odpowiednie środki transportu i obsługę 
do przewozu Odpadów z Brzęczkowic do Instalacji, w tym: 
1) doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (ADR), wpisanego 

na listę Transportowego Dozoru Technicznego, którego dane wskazał przed podpisaniem umowy, 
2) środki transportu i kierowców, odpowiednich dla pisemnych dyspozycji wydanych przez Doradcę 

ADR i spełniające w tym względzie ustawowe wymogi i kwalifikacje. 
3) transport odpadów z miejsca dotychczasowego składowania do miejsca ich unieszkodliwienia 

lub miejsca czasowego magazynowania (jeśli zajdzie taka potrzeba po stronie Wykonawcy), przy 
użyciu właściwego środka transportu, tj. przez podmiot uprawniony do transportu odpadów, 
w tym odpadów niebezpiecznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności: 
ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym, ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. 
o przewozie towarów niebezpiecznych oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. 

13. Wykonawca na swój koszt i swoim staraniem zapewni na Instalacji odpowiednie składowisko  
do czasowego zmagazynowania Odpadów przed procesem ich Utylizacji, w tym zważenia Odpadów 
na homologowanej wadze Instalacji, w momencie ich przyjazdu z Brzęczkowic, dla właściwego 
określenia ich tonażu, w celu prawidłowego rozliczenia rzeczowego i finansowego realizacji Zadania 
pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 

14. Wykonawca musi dokonać unieszkodliwienia odpadów na instalacji, która została przez niego 
wskazana przed podpisaniem umowy.  

15. W ostatnim tygodniu, każdego kwartału realizacji Zadania, Wykonawca zobowiązany jest  
do przedłożenia Zamawiającemu, sprawozdań kwartalnych zawierających informacje, na dzień jego 
sporządzenia, o stanie zaawansowania prac w realizacji Zadania, w tym wykaz przeprowadzonych 
transportów (data transportu, marka i numer rejestracyjny pojazdu, ilość, pojemność i rodzaj 
pojemników oraz tonaż Odpadów), wadze zdeponowanych Odpadów na składowisku Instalacji 
i wadze fizycznie Zutylizowanych Odpadów oraz ewentualne uwagi i spostrzeżenia. Sprawozdanie 
winno być podpisane przez wyznaczonego Koordynatora  z ramienia Wykonawcy.  

16. Wykonawca zobowiązany jest do zakończenia kompletnego zakresu realizacji Zadania, w ramach 
kwoty wynagrodzenia, które Zamawiający przeznaczył na jego realizację, bez możliwości 
renegocjonowania finansowych i rzeczowych warunków realizacji zawartej umowy. 

17. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie szkody 
poniesione przez te osoby na skutek  niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków 
wynikających z niniejszej Umowy, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

18. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 17, Wykonawca zobowiązany jest 
do zgłoszenia roszczenia osoby poszkodowanej u swojego ubezpieczyciela, a o sposobie załatwienia 
sprawy zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania stałej łączności telefonicznej z Zamawiającym 
w okresie trwania prac na terenie obecnego składowania odpadów w godzinach pracy Wykonawcy, 
a nadto telefonu do osoby Funkcyjnej po godzinach pracy – na wypadek wystąpienia nadzwyczajnych 
sytuacji. 

§ 4 
Obowiązki Zamawiającego: 

1. Do obowiązków Zamawiającego podczas wykonywania prac związanych z realizacją Umowy należy: 
1) zapewnienie całorocznej przejezdności i utrzymania drogi transportu rolnego łączącej 

nieruchomość Obiektu z drogą DK 46 oraz dziedzińca przed Obiektem, 
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2) zapewnienie dostępu do energii elektrycznej na cele oświetleniowe i socjalno-biurowe na okres 
realizacji Zadania, 

3) zapewnienie ogrzewanego kontenera socjalno-biurowego z węzłem sanitarnym na okres 
realizacji zadania, 

4) utrzymanie stałej łączności telefonicznej z Wykonawcą w okresie trwania prac na terenie 
obecnego składowania odpadów w godzinach pracy Zamawiającego, a nadto po godzinach pracy 
na numer telefonu Funkcyjnego, o którym mowa w § 12 – na wypadek wystąpienia 
nadzwyczajnych sytuacji. 

2. Zamawiający uprawiony jest przez okres realizacji przedmiotu umowy do: 
1) nadzoru oraz dokonywania kontroli Wykonawcy (bazy, sprzętu, instalacji) oraz kontroli 

wykonywania przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy w każdym czasie, począwszy od 
dnia zawarcia umowy, 

2) żądania od Wykonawcy przedstawienia dokumentów lub informacji dotyczących lub związanych 
z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, w terminie i w sposób określony przez 
Zamawiającego lub w postanowieniach niniejszej umowy. 

3. Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli sposobu wykonywania przez Wykonawcę 
przedmiotu umowy (również poprzez rejestrację fotograficzną i wideofoniczną) bez konieczności 
uprzedniego informowania Wykonawcy o zamiarze, czasie i miejscu jej przeprowadzenia. 

4. Z każdej kontroli sporządzony zostanie protokół kontroli, a w przypadku stwierdzenia uchybień, 
zostanie on sporządzony wraz ze stosowną dokumentacją fotograficzną. Ustalenia zawarte 
w protokole stanowią podstawę odpowiedzialności Wykonawcy i naliczenia kary umownej. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków 
określonych umową, skutkujących naliczeniem kary umownej, usunięcie skutków nieprawidłowego 
działania Wykonawcy nie uchyla prawa Zamawiającego do zastosowania wobec niego kary za to 
naruszenie na zasadach określonych niniejsza umową. 

§ 5 
Odbiór 

1. Odbiory częściowe zadania oraz odbiór końcowy odbędą się na podstawie protokołów odbioru 
po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o gotowości odbioru. 

2. Powiadomienie o gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza Zamawiającemu w formie 
pisemnej nie później niż 7 dni przed planowanym terminem odbioru końcowego, po uwidocznieniu 
w bazie BDO utylizacji ostatniej partii odpadów. 

3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru niekompletności lub wadliwości przedmiotu odbioru, 
okoliczność ta zostanie zaznaczona w protokole z jednoczesnym wskazaniem terminu do przekazania 
uzupełnionego lub poprawionego przedmiotu odbioru. 

4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo żądać poprawy 
wykonania prac, obniżenia wynagrodzenia, bądź odstąpić od umowy. 

5. W razie odebrania przedmiotu odbioru z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad nie 
nadających się do usunięcia, Zamawiający może żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy 
odpowiedni termin na ich usunięcie. 

§ 6 
Wynagrodzenie i Rozliczenie 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy będzie obliczane jako iloczyn zryczałtowanej ceny 
jednostkowej brutto zaoferowanej przez Wykonawcę oraz ilości rzeczywiście wywiezionych 
i unieszkodliwionych odpadów – potwierdzonych przez osoby reprezentujące strony Umowy. 

2. Zryczałtowana cena jednostkowa, o której mowa w ust. 1 wynosi brutto ….. zł za 1 Mg (netto …. zł za 
1 Mg) odpadów unieszkodliwionych,  łącznie z … % podatkiem VAT, zgodnie z ofertą przetargową 
Wykonawcy z dnia ……..., stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

3. Zryczałtowana cena jednostkowa obejmuje wszystkie elementy kosztów niezbędnych do wykonania 
zamówienia. 
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4. Zryczałtowana cena jednostkowa określona w ofercie Wykonawcy obowiązuje w całym okresie 
trwania Umowy i nie będzie podlegała waloryzacji z jakichkolwiek tytułów. 

5. Ustala się, że wartość usług objętych Umową nie może przekroczyć kwoty w wysokości 
11 400 000,00 zł brutto (słownie: jedenaście milionów czterysta tysięcy złotych 00/100) łącznie 
z 8 % podatkiem VAT, z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Zamawiający zastrzega konieczność realizacji całości przedmiotu zamówienia (bez względu 
na faktyczną ilość Mg wywiezionych i zutylizowanych) przez Wykonawcę w kwocie o której mowa 
w ust. 5. 

7. W przypadku mniejszej ilości wywiezionych i zutylizowanych odpadów niż podana szacunkowa ilość, 
rozliczenie nastąpi wg ust. 1. 

8. Poniesienie przez Wykonawcę, w czasie trwania całego okresu realizacji Zadania wyższych kosztów, 

niż oszacowane w ofercie przetargowej, np. wynikających ze wzrostu kosztów energii elektrycznej, 
najniższego wynagrodzenia, czy też innego składu fizyko-chemicznego odpadów niż wynikało to 
z jego rozeznania, nie stanowi podstawy do żądania przez niego od Zamawiającego, zwiększenia 
wynagrodzenia za realizację Zadania.    

9. Płatności za realizację Zadania będą się odbywały w cyklach kwartalnych, przelewem, na podstawie 
prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę, z terminem płatności do 30 dni, od daty jej 
wpływu do siedziby Zamawiającego. Faktury winny uwzględniać wynagrodzenie wyłącznie za 
fizycznie Zutylizowane Odpady. Do faktur powinien być dołączony protokół potwierdzający fizyczną 
Utylizację Odpadów na Instalacji. 

10. Wartość wszystkich faktur częściowych nie może przekroczyć 80% szacunkowej wartości zamówienia 
powiększonej o podatek VAT (tj. kwoty 11 400 000,00 zł brutto). 

11. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za zrealizowany przedmiot umowy na podstawie protokołu 
zdawczo-odbiorczego i na jego podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie do 30 
dni od daty wpłynięcia jej na biuro podawcze Zamawiającego.  

12. Fakturę należy wystawić na: Gminę Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 
Niemodlin, nr NIP 991-03-16-271. 

13. Faktura za przedmiot umowy będzie płatna przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę na fakturze. 

14. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
15. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy bez 

jakichkolwiek konsekwencji finansowych i prawnych dla Zamawiającego. 
16. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść jakiejkolwiek wierzytelności na 

osobę trzecią. 

§ 7 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności w następujących 
przypadkach: 
1) 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 powyższych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego 
mu za wykonaną część umowy, 

2) gdy Wykonawca realizuje umowę niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w sposób 
sprzeczny z umową, albo z nienależytą starannością, 

3) gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub realizacją przedmiotu umowy ponad 30 dni, 
co zagraża dotrzymaniem terminu o którym mowa w §2 ust. 1. 

4) gdy wady w przedmiocie umowy nie dadzą się usunąć, albo gdy z okoliczności wynika, 
że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie. 
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2. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy następuje na piśmie. Po doręczeniu 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy Wykonawca zobowiązany jest  niezwłocznie, nie później niż 
w terminie 3 dni roboczych, do zwrotu dokumentów pobranych od Zamawiającego. 

§ 8 
Zmiany umowy 

1. Dopuszcza się zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, zgodnie z przepisami 
art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Dopuszcza się zmianę treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru wykonawcy, w zakresie dotyczącym: 
1) zmiany terminu wykonania umowy – w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 3, 
2) zmiany adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy, 
3) zadeklarowania przez Wykonawcę realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców i/lub 

zmiany zakresu robót, które Wykonawca powierzy do wykonania podwykonawcom, 
4) zmiany danych, które mogą wpływać na wystawianie i obieg faktur oraz ich księgowanie 

i rozliczanie dla celów podatkowych, takich jak nazwa firmy, numer konta, numer NIP. 
3. Strony przewidują możliwość wydłużenia terminu wykonania umowy wyłącznie z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy lub jego 
poszczególnych etapów w następujących przypadkach: 
1) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, epidemie), mającej 

bezpośredni wpływ na terminowość wykonania usług, 
2) wstrzymania prac przez organy administracji publicznej lub sądy, z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy, 
3) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją 

winy którejkolwiek ze stron, 
4) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe 

organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 

5) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 
przewidziany  w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

6) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn 
niezawinionych przez Wykonawcę, 

7) niemożności wykonywania usług z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich 
wykonania  z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

8) niemożności wykonywania usług, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania prac lub 
nakazują wstrzymanie prac z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
ich nieważności. 

§ 9 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, określonego  
w § 6 niniejszej umowy; 

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu  zamówienia w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 
ust. 1 – w wysokości 10.000,00 zł za każdy dzień zwłoki 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 1.000,00 zł brutto, 
za każdy dzień kalendarzowy zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 
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4) w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 niniejszej umowy, za każdy przypadek 
dopuszczenia do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż zaakceptowany przez 
Zamawiającego Podwykonawca; 

5) w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcy lub dalszym 
Podwykonawcom za każdy brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszym 
Podwykonawcom, wynikającego z przedłożonego od Wykonawcy wniosku o akceptację 
Podwykonawcy;  

6) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcy lub dalszym 
Podwykonawcom za opóźnienie w zapłacie (nieterminowej zapłacie), za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, liczony od dnia, w którym zapłata winna nastąpić; 

7) w wysokości 500,00 zł za każdy dzień w zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu dokumentów 
o których mowa w §11 , w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego – przy czym 
brak kompletu dokumentów traktowany będzie jako podstawa do naliczenia kary umownej; 

8) w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek niewywiązania się z obowiązku 
zatrudnienia przy realizacji zamówienia którejkolwiek z osób, o których mowa w §11 ust.1, 
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu  przepisów Kodeksu Pracy; 

9) w wysokości 200,00 zł za każdy dzień w zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu dokumentów, 
o których mowa w § 3 ust. 2, w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego; 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego, określonego w § 6 niniejszej umowy, za wyjątkiem sytuacji przedstawionej w art. 145 
Prawa zamówień publicznych.     

3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji, kara umowna będzie liczona od nowych 
terminów.  

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia 
za wykonany przedmiot umowy. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconej korzyści oraz 
wysokości uzyskanego dofinansowania.  

§ 10 
Podwykonawstwo 

1. Ze względu na ilość i specyfikę zgromadzonych odpadów niebezpiecznych, na podstawie art. 36a ust. 
2 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowej części zamówienia – tj. utylizacji odpadów niebezpiecznych. W przypadku wystąpienia 
odpadów, których nie można unieszkodliwić w procesie D10 i wymagają innych metod utylizacji ze 
względu na swój skład fizyko-chemiczny, Zamawiający dopuszcza możliwość utylizacji tych odpadów 
na instalacji podwykonawcy. 

2. Wykonawca może wykonać pozostałe części przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców 
pod warunkiem, że posiadają oni stosowne uprawnienia i kwalifikacje do ich wykonania. Wykonawca 
jest uprawniony do wykonania części przedmiotu umowy z innymi podmiotami, jeżeli nie zwiększy 
kosztów jej wykonania oraz pod warunkiem, że dana część zamówienia, która dotyczy 
podwykonawstwa, została przez Wykonawcę wskazana w ofercie Wykonawcy złożonej 
do postępowania przetargowego.  

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już 
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób 
do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi oraz wartość ich wynagrodzenia. Wykonawca 
zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym w 
trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, 
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 

4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji umowy, jeżeli sprzęt techniczny, 
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osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie spełniają 
warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi 
należytego wykonania powierzonych czynności lub dotrzymania terminów ich realizacji. 

5. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału 
podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie 
po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału 
w realizacji przedmiotu Umowy oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji 
przedmiotu Umowy. 

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 
iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

7. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę zamiaru powierzenia Podwykonawcom części 
zamówienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a nie zgłoszonego na etapie postępowania, 
Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu i uzyskania 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie JEDZ 
dotyczące Podwykonawcy i inne oświadczenia lub dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

9. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

10. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji usług Podwykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą (przed 
terminem wskazanym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy). Ten sam obowiązek dotyczy również 
Podwykonawcy w przypadku powierzenia usług dalszemu Podwykonawcy. 

11. Przed złożeniem Zamawiającemu faktury Wykonawca zobowiązany jest zapłacić wszelkie 
zobowiązania (w tym wynagrodzenia) przysługujące podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
z tytułu zrealizowanych dostaw i usług w ramach niniejszej umowy. 

12. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 10 i 11 niniejszego 
paragrafu, Wykonawca wraz z fakturą zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenia 
wszystkich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców potwierdzające uregulowanie i zapłatę 
wszelkich zobowiązań (w tym wynagrodzeń) im przysługujących z tytułu zrealizowanych dostaw 
i usług wraz ze zrzeczeniem się roszczeń z tego tytułu od Zamawiającego. 

13. Do każdego oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o których mowa w ust. 12 
niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, poświadczone 
za zgodność z oryginałem, dokumenty źródłowe dotyczące rozliczeń z tymi Podwykonawcami 
w szczególności: protokoły odbioru robót, faktury VAT wystawione przez Podwykonawców oraz 
potwierdzenia zapłaty wynagrodzenia z danej faktury VAT). 

14. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który 
zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 
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17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie 
pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu, w terminie 7 dni, 
Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu, Zamawiający potrąca kwotę z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust.1. 

20. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 
obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada 
za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne. 

§ 11 
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia wskazane przez 
Zamawiającego w rozdziale III ust. 6 SIWZ, o ile nie są wykonywane przez osoby w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wskazani w ust. 1 będą w okresie realizacji przedmiotu 
umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy. 

3. Obowiązek określony w ust. 1 i 2 dotyczy także Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany 
zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do 
zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 

4. W celu udokumentowania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie 
umowy o pracę, Wykonawca składa wykaz osób oddelegowanych do realizacji zamówienia  
na każde żądanie Zamawiającego  oraz w przypadku zmiany którejkolwiek z osób - w terminie 3 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia żądania lub zaistnienia zmiany.  

5. W wykazie należy podać: imiona i nazwiska osób, rodzaj wykonywanych czynności oraz wymiar etatu 
zatrudnienia. Wykaz winien zawierać wyraźne oświadczenie, iż dotyczy on osób zatrudnionych na 
umowę o pracę i być podpisany przez osobę uprawnioną do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

6. Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych, przedstawi 
Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zatrudnienie na umowę o pracę osób ujętych w wykazie, 
o którym mowa w ust. 4. 

7. W dokumentach, o których mowa w ust. 6, powinny zostać zanonimizowane dane podlegające 
ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych i Rozporządzenia PE i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. inne niż wynikające z wykazu określonego w ust. 4. 

8. Zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 4, nie wymaga aneksu do umowy. 
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania 

zamówienia w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia 
są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie, o którym mowa w ust. 4. Osoby oddelegowane 
przez Wykonawcę są zobowiązane podać imię i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez 
Zamawiającego. W razie odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących 
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prace na terenie budowy, Zamawiający wzywa przedstawiciela Wykonawcy do wydania zakazu 
wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa 
Wykonawcę do złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego dane osób, które odmówiły podania 
imienia i nazwiska podczas kontroli Zamawiającego. 

10. Wykonawca poinformuje pracowników, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu 
o uprawnieniach Zamawiającego, tj. kontroli zatrudnienia i obowiązku poddania się takiej kontroli. 

11. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu i będzie skutkować naliczeniem 
kary umownej, o której mowa w §9 ust. 1 pkt 8 umowy. 

12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

§ 12 
Osoby kontaktowe 

1. Zamawiający i Wykonawca wyznaczą swoich koordynatorów realizacji Zadania, zwanych dalej 
„Koordynatorami”, oraz osoby odpowiedzialne za bieżącą organizację i nadzór nad pracami 
realizowanymi w Brzęczkowicach, zwane dalej „Funkcyjnymi”.  

2. Koordynatorzy odpowiedzialni są za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, przeprowadzenie 
uzgodnień, sprawozdawczość i rozliczenie zadania oraz uprawnione są do otrzymywania wszelkiej 
korespondencji oraz do załatwiania spraw związanych z wykonaniem i odbiorem przedmiotu Umowy, 
z wyłączeniem faktur, które Wykonawca jest obowiązany kierować na adres wskazany w § 6 ust. 11: 
1) Ze strony Zamawiającego: 

………………………………………………..……………………, tel. ……….….……… , e-mail: …………….…..…………...… 
2) Ze strony Wykonawcy: 

………………………………………………..……………………, tel. ……….….……… , e-mail: …………….…..…………...… 

3. Funkcyjni odpowiedzialni są za bieżącą organizację i nadzór nad pracami realizowanymi 
w Brzęczkowicach, za każdorazowe zabezpieczenie nieruchomości po skończonych w danym dniu 
pracach, spedycji transportów i przekazywaniu informacji w tym względzie do koordynatorów, 
utrzymania ładu i porządku na terenie nieruchomości: 
1) Ze strony Zamawiającego: 

………………………………………………..……………………, tel. ……….….……… , e-mail: …………….…..…………...… 

………………………………………………..……………………, tel. ……….….……… , e-mail: …………….…..…………...… 
2) Ze strony Wykonawcy: 

………………………………………………..……………………, tel. ……….….……… , e-mail: …………….…..…………...… 

………………………………………………..……………………, tel. ……….….……… , e-mail: …………….…..…………...… 
3) Wykonawca przed zmianą osoby (osób), o których mowa w ust. 2 i 3, musi pisemnie poinformować 

o tym fakcie Zamawiającego.  
4) Zmiana osób, o których mowa w ust. 2, nie wymaga zmiany Umowy (podpisania aneksu do Umowy). 

§ 13 
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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
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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. 

§ 14 
Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umów, mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi 
do tych ustaw. 

2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania Umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygać 
polubownie, a w przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporów, będą one 
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 15 
Postanowienia końcowe 

1. Niniejszą umowę sporządzono w ..... jednobrzmiących egzemplarzach, z których .... wydano 
Zamawiającemu, a ..... Wykonawcy. 

2. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
3. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

1) SIWZ wraz z załącznikami, 
2) Oferta Wykonawcy, 
3) Harmonogram prac. 
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