Załącznik Nr 7 do SIWZ
Numer sprawy: RGiI.271.10.2019.PK
Wzór umowy
Umowa zawarta w dniu ………………. r. w Lisewie pomiędzy:
Gminą Lisewo z siedzibą: ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo, zwaną dalej „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Lisewo- Jakuba Kochowicza, przy kontrasygnacie:
Skarbnika Gminy – Henryki Świątkowskiej
a
………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
…………………………………………..
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), na Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Lisewo w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
Numer sprawy: RGiI.271.10.2019.PK została zawarta Umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot i zakres umowy
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi Odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych z terenu Gminy Lisewo w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
zgodnie i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
sporządzonej na potrzeby postępowania przetargowego z dnia 20.08.2019 r. oraz Ofercie
wykonawcy złożonej w postępowaniu przetargowym z dnia ……………… r.
Dokumenty wymienione w treści niniejszego ustępu stanowią załączniki do niniejszej
Umowy.
Świadczenie usługi przez Wykonawcę winno odbywać się zgodnie z:
1) Zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454),
2) Zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz.
1396).
3) Wytycznymi Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Kujawsko Pomorskiego
na lata
2016-202 z perspektywą na lata 2023-2028 (Uchwała
Nr XXX/545/17 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 29 maja 2017 r.)
dla regionu 2.
4) Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisewo (Obwieszczenie Nr
XXXVIII/2/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Lisewo), regulamin stanowi załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ.
5) Uchwałą w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w
zakresie
odbierania
odpadów
komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości
i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Uchwała nr XXII/137/2016 RADY GMINY
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LISEWO z dnia 13 września 2016 zmieniona uchwałą Nr XXVIII/193/2017 Rady Gminy Lisewo
z dnia 26 kwietnia 2017 r. oraz uchwałą Nr XXXVI/258/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20
marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi), uchwała stanowi załącznik nr 10
do niniejszej SIWZ.
2. Wykonawca na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy powinien monitorować
obowiązujące przepisy prawa i zgodnie z nimi realizować przedmiot zamówienia.
3. Wykonawca podczas realizacji przedmiotu umowy zapewni, w stosunku do faktycznie
odebranej ilości odpadów osiągnięcie odpowiednich poziomów recyclingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie
z przepisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1454), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
niektórych frakcji komunalnych (Dz. U. z 2016 poz. 2167), Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412), uchwałą
Nr XXXII/545/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 29 maja 2017 r.
w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023–2028”, uchwałą Nr XXXII/546/17 Sejmiku
Województwa Kujawsko–Pomorskiego z 29 maja 2017 r. w sprawie wykonania „Planu
gospodarki odpadami Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2016–2022
z perspektywą na lata 2023–2028”. W przypadku niewywiązania się z określonych poziomów
określonych powyżej wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne.
4. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy również w przypadkach
utrudnionego dojazdu do nieruchomości takich jak: remonty dróg, objazdy itp. W sytuacjach
nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamkniecie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja
usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany
pomiędzy zamawiającym i wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu
zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz
innych terminów ich odbioru. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi zamawiającego o przyczynie
niewykonania obowiązku i wskaże dodatkowy, najbliższy termin odbioru odpadów oraz
zawiadomi o tym terminie właścicieli nieruchomości, wobec których usługa nie została
wykonana. W takich przypadkach wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu
kosztów realizacji przedmiotu umowy. W takich przypadkach wykonawcy nie przysługuje
dodatkowe wynagrodzenie.
5. W przypadku niemożliwości realizacji przedmiotu umowy z przyczyn związanych
ze zdarzeniem losowym lub celowym nieudostępnieniem pojemnika przez właściciela
nieruchomości w wyznaczonym w harmonogramie terminie, fakt ten winien być zgłoszony przez
wykonawcę w formie pisemnej (dopuszczalna jest forma mailowa) zamawiającemu
w ciągu 3 dni roboczych od dnia wystąpienia zdarzenia.
6. Charakterystyka obszaru objętego przedmiotem umowy: Gmina Lisewo jest gminą wiejską.
Teren gminy charakteryzuje się głównie rozproszoną zabudową. Zaleca się wykonawca
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przed przygotowaniem oferty rozeznać teren objęty niniejszym postępowaniem oraz przyjąć
do wiadomości fakt, że nie wszystkie nieruchomości posiadają numeracje budynków. Liczba
mieszkańców na podstawie zebranych deklaracji- 4447, liczba gospodarstw domowych na
podstawie zebranych deklaracji - 1134, liczba podmiotów gospodarczych na podstawie
zebranych deklaracji: Lisewo- 68, Lipienek- 2, Krusin- 2, Kornatowo- 4, Kamlarki- 1,
Drzonowo- 2, Bartlewo- 2, Mgoszcz- 3, Pniewite- 6, Strucfoń- 1, razem- 89.
Ilości odebranych odpadów komunalnych w 2018 roku z terenu Gminy Lisewo wyniosła:
Rodzaj odpadu – Według
kodu odpadu **
20 03 01
20 03 07
20 01 23*
20 01 32
20 01 35*
20 01 36
20 02 01
15 01 01
15 01 02
15 01 06
15 01 07
16 01 03
17 01 01
17 03 80
17 01 07
Razem Mg

Ilość odebranych odpadów komunalnych
- Gmina Lisewo - w Mg
Rok 2018
916,260
41,860
0,520
0,099
3,550
0,880
194,580
6,420
0,160
141,033
122,900
6,040
68,060
3,120
6,260
1511,742 Mg

* - podana ilość na podstawie na podstawie sprawozdań podmiotu odbierającego odpady
komunalne.
** - Odpady objęte przedmiotem zamówienia przeznaczone do odbioru i zagospodarowania,
zostały sklasyfikowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014
r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923) i mieszczą się w grupie oznaczonej
kodem: 20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie, 15 – odpady
opakowaniowe,
z
grupy
16
–
zużyte
opony,
17odpady
budowlane
i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających pozwolenia
na budowę ani zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót.
7. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się do odbierania
i zagospodarowywania odpadów komunalnych z terenu Gminy Lisewo następujących odpadów
komunalnych:
1) Komunalne odpady niesegregowane (zmieszane) - w każdej ilości;
2) Szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady
komunalne ulegające biodegradacji, odpady zielone, przeterminowane leki, zużyte baterie
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i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe,
chemikalia i zużyte opony, tekstylia i odzież zebrane w sposób selektywny - w każdej ilości;
3) Odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny - pochodzące
z prowadzenia drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru
budowy lub wykonania robót – max. do 500 kg.
8. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się do odbierania odpadów
komunalnych z terenu Gminy Lisewo z następującą częstotliwością:
1) Z nieruchomości zabudowanej budynkami jednorodzinnymi; wielorodzinnymi do 15 lokali
mieszkalnych włącznie w miejscowości Lisewo oraz nieruchomości niezamieszkałych:
a)
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – co dwa tygodnie,
b)
bioodpady, w tym odpady zielone:
- w okresie od 01.06 do 31.10 - co dwa tygodnie,
- w okresie od 01.11 do 31.05 – co cztery tygodnie,
c)
papier i tektura – co cztery tygodnie,
d)
szkło – co cztery tygodnie,
e)
tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe – co cztery tygodnie;
2) Z nieruchomości zabudowanej budynkami jednorodzinnymi, wielorodzinnymi do 15 lokali
mieszkalnych włącznie, obejmujących teren poza miejscowością Lisewo:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – co cztery tygodnie,
b) bioodpady, w tym odpady zielone – co cztery tygodnie,
c) papier i tektura – co cztery tygodnie,
d) szkło – co cztery tygodnie,
e) tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe – co cztery tygodnie,
3) Z obszarów zabudowy budynkami wielolokalowymi powyżej 15 lokali:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – co 1 tydzień,
b) bioodpady, w tym odpady zielone:
- w okresie od 01.06 do 31.10 - co dwa tygodnie,
- w okresie od 01.11 do 31.05 – co cztery tygodnie,
c) papier i tektura – co cztery tygodnie,
d) szkło – co drugi miesiąc,
e) tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe – co dwa tygodnie.
9. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się do odbierania
pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z następującą częstotliwością:
1) Przeterminowane leki – we wskazanych przez zamawiającego aptekach i punktach aptecznych
– w godzinach ich pracy, wykonawca zobowiązany jest monitorować
stan
zapełnienia pojemników i odbierać odpady w takiej częstotliwości, aby nie powodowało to
przepełnienia tych pojemników;
2) Baterie i akumulatory - w punkcie selektywnego zbierania odpadów- w godzinach
jego pracy oraz baterie ze wskazanych przez zamawiającego punktów użyteczności publicznej
gdzie znajdować się będą pojemniki do zbierania baterii, wykonawca zobowiązany jest
monitorować stan zapełnienia pojemników i odbierać odpady w takiej częstotliwości,
aby nie powodowało to przepełnienia tych pojemników;
3) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w punkcie selektywnego zbierania odpadów w godzinach jego pracy oraz w terminie trzech dni roboczych od zgłoszenia do wykonawcy z terenu nieruchomości;
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4) Meble i odpady wielkogabarytowe – w punkcie selektywnego zbierania odpadów w godzinach jego pracy oraz w terminie trzech dni roboczych od zgłoszenia do wykonawcy z terenu nieruchomości;
5) Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac
niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót – w
terminie trzech dni roboczych od zgłoszenia do wykonawcy - z terenu nieruchomości;
6) Chemikalia i zużyte opony – w punkcie selektywnego zbierania odpadów – w godzinach jego
pracy;
7) Tekstylia i odzież - w punkcie selektywnego zbierania odpadów – w godzinach jego pracy.
10. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy w terminie nie później niż do 31
grudnia 2019 r. zobowiązany będzie do nieodpłatnego wyposażenia nieruchomości na terenie
Gminy Lisewo w pojemniki o następującej pojemności i w następującej ilości:
Rodzaj odpadów
Odpady
komunalne
zmieszane
Tworzywa
sztuczne i metale
Papier i tektura
Szkło
Bioodpady
Przeterminowane
leki (pojemniki
czerwone)
Baterie i
akumulatory
(pojemniki
czerwone)

Wielkość i ilość pojemników *
360 l.
240 l.
120 l.
333 szt. 800 szt.
154 szt.

60 l.
48 szt.

600 l.
13 szt.

1100 l.
27 szt.

KP-7
2

1125 szt.

8 szt.

19 szt.

1

1094 szt.
1168 szt.
526 szt.

8 szt.
8 szt.
1 szt.

14 szt.
1 szt.
11 szt.

1
1

1 szt.

1 szt.

* Za zgodą właściciela nieruchomości wielkości pojemników można ze sobą łączyć w taki
sposób aby ich pojemność nie była mniejsza od zakładanej w danej lokalizacji,
w budownictwie wielolokalowym większą ilość pojemników można zastąpić mniejszą ilością
kontenerów.
11. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy w terminie nie później niż do
07 stycznia 2020 r. zobowiązany będzie do nieodpłatnego wyposażenia w kontenery / pojemniki
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego
w miejscowości Lisewo przy ulicy Bocznej 13. PSZOK świadczyć będzie usługi
w każdy czwartek w godzinach od 12.00 do 17.00, za wyjątkiem dni wolnych od pracy.
Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć PSZOK w kontenery / pojemniki do selektywnej
zbiórki:
1) Baterii i akumulatorów- 2 pojemnik o pojemności 120 l,
2) Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego- 1 pojemnik o pojemności do 8m3,
3) Mebli i odpadów wielkogabarytowych- 1 kontener o pojemności do 30 m3,
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4) Chemikaliów i zużytych opon- 1 pojemnik o pojemności do 8m3,
5) Tekstyliów i odzieży- 2 pojemniki o pojemności 1100 l.
12. Pojemniki do gromadzenia odpadów zostaną ustawione przez wykonawcę w ramach
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z wykazem dostarczonym przez Urząd Gminy w Lisewie
w miejscach uzgodnionych z właścicielami nieruchomości. Wykaz nieruchomości zostanie
przekazany wykonawcy w dniu podpisania umowy.
13. W przypadku zmiany ilości i rodzaju pojemników bądź powstania nowych miejsc odbioru
odpadów komunalnych na terenie Gminy Lisewo w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
wykonawca dostarczy i ustawi w ramach wykonania przedmiotu zamówienia pojemniki
na terenach wskazanych nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia
zgłoszenia przez zamawiającego, bez dodatkowej opłaty.
14. Pojemniki do zbiórki odpadów winny posiadać następujące oznakowania kolorystyczne:
1)
Kolor niebieski – papier i tektura;
2)
Kolor żółty – tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe, tekstylia
i odzież;
3)
Kolor zielony – szkło;
4)
Kolor brązowy – bioodpady;
5)
Kolor zielony – odpady komunalne zmieszane;
6)
Kolor szary - odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
7)
Kolor czerwony - przeterminowanych leków; zużytych baterii.
15. Pojemnik do zbiórki odpadów musi posiadać oznaczenie określające rodzaj odpadu
gromadzonego w pojemniku.
16. Na pojemnikach winna być umieszczona informacja zawierająca nazwę, logo, adres
i telefon wykonawcy.
17. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do utrzymywania
pojemników w odpowiednim stanie technicznym, w szczególności zobowiązany
jest do zachowania ich szczelności.
18. W przypadku uszkodzenia pojemnika, jeżeli jego uszkodzenie nastąpi z winy wykonawcy,
będzie on zobowiązany w ramach realizacji przedmiotu umowy do natychmiastowej wymiany
uszkodzonego pojemnika na własny koszt. Jeżeli uszkodzenie lub zniszczenie nastąpi z winy
właściciela nieruchomości, wykonawca w ciągu 48 godzin dostarczy nowy na jego koszt.
19. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do utrzymywania
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, poprzez ich mycie, dezynfekcję-co najmniej dwa
razy w roku.
20. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do wykonania
harmonogramu odbioru odpadów oraz jego dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości.
Harmonogram powinien obejmować okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Harmonogram
należy najpierw przedstawić zamawiającemu w celu jego weryfikacji i akceptacji.
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21. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do monitorowania
obowiązku ciążącego na właścicielach nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania
odpadów komunalnych.
22. W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych wykonawca w ramach realizacji przedmiotu
umowy odbiera odpady komunalne jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia
o tym Urząd Gminy w Lisewie drogą elektroniczną w terminie do 3 dni od wystąpienia
tych okoliczności. Następnie wykonawca przedstawia wykaz tych nieruchomości, szczegółowy
zakres naruszenia oraz zdjęcie lub nagranie na kamerze odbieranych odpadów w formacie
cyfrowym zawierające datę i godzinę zdarzenia. Przypadki, w których uznać należy, iż właściciel
nieruchomości nie dopełnił obowiązku w zakresie selektywnego zbierania, występują wówczas,
gdy właściciel nieruchomości w sposób ciągły miesza poszczególne frakcje odpadów
komunalnych, a uwagi ze strony wykonawcy zamówienia nie przynoszą oczekiwanego rezultatu.
W przypadku trzykrotnego stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje
się z obowiązku segregacji odpadów, Wykonawca odbierze odpady jako zmieszane.
23. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest powiadomić
zamawiającego o:
1) Powtarzających się przypadkach, o których mowa w Cz. III pkt 22 niniejszej SIWZ.
2) Powtarzających się przypadkach przepełnienia znajdujących się na terenie nieruchomości
pojemników do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.
24. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do ważenia
wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze.
25. Odpady odebrane z terenu Gminy Lisewo, Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu
umowy obowiązany jest przekazywać zgodnie z wymaganiami Art. 9 e ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach tj. zagospodarowanie zebranych zmieszanych odpadów
komunalnych oraz odpadów zielonych i pozostałości z sortowania wykonawca będzie realizował
w jednej z RIPOK wskazanej w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028 (uchwała Nr XXXII/545/17
Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 maja 2017 r.) dla regionu 2.
W przypadku pozostałych frakcji odpadów selektywnie zebranych w ramach zagospodarowania
odpadów, wykonawca zobowiązany będzie do ich przekazania do instalacji odzysku
i unieszkodliwiana, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17
ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
26. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zapewni spójny system informacyjno –
ewidencyjny dla systemu zbiórek z nieruchomości oraz z PSZOK, miedzy Urzędem Gminy
w Lisewie a wykonawcą przedmiotu zamówienia w celu prawidłowego ewidencjonowania
odbieranych odpadów komunalnych oraz niezbędnej sprawozdawczości.
27. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do prowadzenia
dokumentacji związanej z realizacją zamówienia i przekazywania jej zamawiającemu, tj.:
1) Raportów miesięcznych zawierających informacje o ilości i rodzajach wydanych właścicielom
nieruchomości pojemników. W raportach należy wskazać: imię, nazwisko lub nazwę właściciela
nieruchomości, adres oraz datę wykonania czynności.
2) Sprawozdań półrocznych o jakich mowa w art. 9 n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454) w wersji papierowej i elektronicznej. Sprawozdania
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powinny być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska
z 17 czerwca
2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych,
odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1627), a w przypadku zmiany rozporządzenia, zgodnie z
obowiązującymi wzorami druków,
3) Sprawozdań umożliwiających zamawiającemu sporządzenie rocznego sprawozdania
z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa
w art. 9q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454).
Wykonawca zobowiązany będzie przekazać zamawiającemu niezbędne informacje
umożliwiające sporządzenie sprawozdania. Wykonawca zobowiązany jest również do
przedkładania zamawiającemu innych informacji w zakresie odbioru, unieszkodliwiania
i segregacji odpadów, jeśli w trakcie realizacji zamówienia na zamawiającego nałożony zostanie
obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Dotyczy to tylko
informacji, w posiadaniu których będzie wykonawca.
4) Najpóźniej wraz z fakturą za dany okres rozliczeniowy raportów wagowych zawierających
wyszczególnienie miejsca odbioru odpadów oraz ilości i rodzaju odebranych odpadów (zgodnie z
obowiązującą klasyfikacją odpadów), na których znajdować się winna adnotacja, że odpady
pochodzą z terenu Gminy Lisewo.
5) Przekazywania zamawiającemu dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów
oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z
art. 9p ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454).
6) Kart przekazania odpadów do RIPOK bądź do innej jednostki upoważnionej do odbioru
odpadów selektywnie zebranych zgodnie z obowiązującymi wzorami określonymi
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 819).
7) Prowadzenie dodatkowej comiesięcznej sprawozdawczości i przekazywanie jej na żądanie
zamawiającemu w wersji papierowej lub elektronicznej na ustalonym z zamawiającym nośniku
danych oraz w ustalonym z zamawiającym formacie. Zakres dodatkowej sprawozdawczości
dotyczy:
a) raportów miesięcznych zawierających informacje o ilościach i rodzajach odpadów odebranych
od właścicieli nieruchomości w ramach harmonogramu oraz poza harmonogramem,
b) raportów miesięcznych zawierających informacje o ilościach i rodzajach odpadów
przekazanych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych oraz ilościach
i rodzajach selektywnie zebranych odpadów komunalnych przekazanych do instalacji odzysku,
unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami określoną w ustawie
o odpadach oraz o sposobach zagospodarowania odpadów w powyższych sytuacjach,
c) na żądanie zamawiającego wykonawca jest zobowiązany udostępnić dane z systemu GPS,
między innymi informacji z systemów GPS dotyczących przejazdów pojazdów transportujących
odpady w zakresie: tras przejazdów każdego z pojazdów, miejsc zatrzymania pojazdów, a także
momentów załadunku lub wyładunku odpadów.
28. Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu umowy:
1) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności wobec zamawiającego i osób trzecich za szkody
na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu
umowy.
2) Naprawa lub ponoszenie (wg wyboru zamawiającego) kosztów naprawy szkód wyrządzonych
podczas wykonywania usługi wywozu odpadów komunalnych (uszkodzenia chodników
osiedlowych, ogrodzenia, punktów do składowania odpadów itp.).
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3) Posprzątanie rozsypanych odpadów, będących wynikiem nieodpowiedniego opróżniania
pojemników na odpady komunalne i odstawienie pojemników na miejsca z których zostały
odebrane. Obowiązkiem wykonawcy jest pozostawienie porządku i czystości w miejscach
odbioru odpadów. Obowiązek ten winien być realizowany niezwłocznie po opróżnieniu
pojemników, kontenerów.
4) W wyjątkowych sytuacjach odbieranie z nieruchomości odpadów zmieszanych komunalnych
oraz selektywnie zbieranych zgromadzonych w miejscu lokalizacji pojemników
ale zgromadzonych poza tymi pojemnikami np. w workach. W przypadkach jednostkowych
i występujących sporadycznie
wykonawca odbiera te odpady w ramach obowiązku
wykonywania usługi i pozostawia w danym miejscu czystość i porządek. Natomiast
w przypadkach systematycznego gromadzenia odpadów zmieszanych komunalnych
oraz selektywnie zbieranych poza pojemnikami wykonawca zobowiązany jest powiadomić
o tym fakcie zamawiającego z podaniem odpowiednich danych adresowych i osobowych
właściciela nieruchomości.
5) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji „Reklamacji” (nieodebranie z nieruchomości
odpadów zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów, niedostarczenie pojemników
do segregacji itp.) w przeciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia e-mailem
od zamawiającego. Wykonanie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić e-mailem
na adres zamawiającego.
6) Wykonanie przedmiotu umowy w sposób fachowy, niepowodujący niepotrzebnych przeszkód
oraz
ograniczający
niedogodności
dla
mieszkańców
Gminy
Lisewo
do niezbędnego minimum.
7) Zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania umowy
dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie
przedmiotu zamówienia.
8) Wyposażenie własnych pracowników zajmujących się wywozem odpadów w odzież ochronną
z widocznym logo firmy.
9) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za należyte wykonanie powierzonych czynności zgodnie
z obowiązującymi przepisami i normami.
10) Okazanie na żądanie zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie
przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez zamawiającego wymaganiami i przepisami
prawa.
§2
Termin wykonywania umowy
1. Strony ustalają, że usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z ternu Gminy
Lisewo wykonywana będzie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. z zastrzeżeniem,
że wykonawca po dniu podpisania niniejszej umowy zobowiązany będzie do podjęcia wszelkich
czynności niezbędnych do wdrożenia kompleksowego systemu odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych z terenu Gminy Lisewo, w szczególności wyposażenia do dnia
31 grudnia 2019 r. nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych.
§3
Podwykonawcy
1. Na warunkach określonych w niniejszej umowie dopuszcza się powierzenie wykonania części
zamówienia podwykonawcom w następującym zakresie: …………………………..
(jeżeli dotyczy - zgodnie z danymi zawartymi w Formularzu ofertowym wykonawcy załącznik nr 1 do SIWZ).
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2. Przed zawarciem umów z podwykonawcami wykonawca, na żądanie zamawiającego,
zobowiązuje się udzielić mu informacji dotyczących tych podwykonawców w zakresie
niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie zamawiającego do przedstawienia zamawiającemu
zawartych umów z podwykonawcami.
4. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy wymaga pisemnej zgody
zamawiającego.
§4
Wynagrodzenie
1. Za świadczenie usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie miesięczne …………… zł netto + VAT 8 % = ……………….. zł brutto.
Całkowite wynagrodzenie za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. za świadczenie
usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy wynosi ……………….. zł brutto.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie płatne miesięcznie, z dołu za każdy miesiąc
w kwocie …………….. zł netto+ 8 %VAT, tj. …………….. zł = ………………. brutto/m-c.
3. Faktura za usługę powinna być wystawiona nie wcześniej niż 3 dnia miesiąca następującego
po miesiącu, za który wystawiana jest faktura. Zapłata należności nastąpi w terminie 30 dni
licząc od dnia wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.
W przypadku przedłożenia faktury opatrzonej błędem termin zapłaty liczony będzie od dnia
wpływu faktury korygującej do siedziby Zamawiającego.
4. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy wykonawcy wskazany na fakturze.
5. Opłaty za przyjęcie odpadów do RIPOK-a ponosi wykonawca w ramach wynagrodzenia
o którym mowa w ust 1.
6. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa powyżej, nie podlega zmianie w trakcie realizacji
umowy, z zastrzeżeniem § 5 pkt ust 1 pkt 3 a-c niniejszej umowy.
7. Zmiana harmonogramu odbioru odpadów, ilości pojemników, pojemności pojemników oraz
frakcji odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lisewo nie powoduje
zmiany wynagrodzenia wykonawcy
§5
Zmiana umowy
1. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie:
1) W zakresie zmiany częstotliwości odbioru odpadów, rodzaju i ilości frakcji odbieranych
odpadów oraz ilości pojemników odebranych odpadów od właścicieli nieruchomości
w przypadku zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisewo.
2) W przypadku zmiany przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, wpływającego na sposób
lub zakres odbierania lub zagospodarowywania odpadów komunalnych.
3) W przypadku zmiany:
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a) stawki podatku od towarów i usług - wynagrodzenie brutto wykonawcy pozostałe do końca
realizacji umowy może wzrosnąć bądź zmaleć o zwiększoną bądź zmniejszoną wartość
tego podatku,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - wynagrodzenie
brutto wykonawcy pozostałe do końca realizacji umowy może ulec zmianie jeżeli zmiany
te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wynagrodzenie brutto wykonawcy
pozostałe do końca realizacji umowy może ulec zmianie jeżeli zmiany te będą miały wpływ
na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
§6
Obowiązki Wykonawcy
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy:
a) kierowca,
b) ładowacz.
2. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w ust 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie zamawiającego wykonawca
przedłoży w terminie 5 dni od dnia otrzymania wezwania (dopuszcza się przesłanie wezwania na
adres e-mail wykonawcy) wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących wskazane w ust 1 czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 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 liczby tych osób, imion i nazwisk
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości
określonej w niniejszej umowie. Niezłożenie przez wykonawcę w terminie 5 dni od dnia
otrzymania wezwania (dopuszcza się przesłanie wezwania na adres e-mail wykonawcy)
żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę
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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 wskazane w ust. 1 czynności.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności co do danych uzyskanych w związku
z wykonywaniem niniejszej umowy i wykorzystywania ich wyłącznie w ramach i w celu
wykonywania umowy.
7. W przypadku wygaśnięcia lub utraty uprawnień do wykonywania niniejszej umowy w trakcie
jej trwania, wykonawca zobowiązuje się do ich uzyskania w terminie 1 miesiąca od ich utraty
lub wygaśnięcia i przekazania ich kopii zamawiającemu pod rygorem odstąpienia zamawiającego
od umowy.
§7
Kary umowne
1. Zamawiającemu przysługują od wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach
i wysokościach:
1) W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy – 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy.
2) Za każdy ujawniony przypadek nieprzekazania odebranych od właścicieli nieruchomości
zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych do RIPOK-ów -1,5 tys. zł.
3) Za każdy ujawniony przypadek mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych
ze zmieszanymi odpadami komunalnymi lub selektywnie zebranymi odpadami różnych rodzajów
ze sobą - 500 zł.
4) Za przekazanie nierzetelnego sprawozdania lub raportu określonego w § 1 ust. 27 pkt 1-7
niniejszej umowy – 1 tys. zł za każde nierzetelne sprawozdanie lub raport.
5) Za nieterminowe przekazanie sprawozdania lub raportu określonego w § 1 ust. 27 pkt 1-7
niniejszej umowy - 50 zł za każdy dzień opóźnienia.
6) Za nieosiągnięcie wymaganych w stosunku do faktycznie odebranej ilości odpadów poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, określonego
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji
odpadów komunalnych (Dziennik Ustaw rok 2016 poz. 2167). Karę pieniężną oblicza się jako
iloczyn stawki opłaty za zmieszane odpady komunalne, określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 290 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, i brakującej
masy odpadów komunalnych, wyrażonej w Mg, wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego
poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami.
7) Za nieosiągnięcie wymaganego w stosunku do faktycznie odebranej ilości odpadów poziomu
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych
do składowania, określonego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji (Dziennik Ustaw rok 2017 poz. 2412). Karę pieniężną za przekroczenie limitu
dotyczącego dopuszczenia do składowania odpadów ulegających biodegradacji oblicza się jako
iloczyn stawki opłaty za zmieszane odpady komunalne, określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 290 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, i masy
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odpadów ulegających biodegradacji wyrażonej w Mg, zdeponowanych na składowisku ponad
ustalony dopuszczalny poziom.
8) Za nieodebranie odpadów z poszczególnych nieruchomości zgodnie z harmonogramem –
2 zł za każdy pojemnik za każdy dzień opóźnienia.
9) Za opóźnienia w dostarczeniu pojemnika lub kompletu pojemników do wskazanej przez
zamawiającego nieruchomości – 30 zł za każdy dzień opóźnienia.
10) Za każde zanieczyszczenie i pozostawienie nieuporządkowanego miejsca gromadzenia
odpadów, jeżeli jest to wynikiem działania wykonawcy, oraz za każde zanieczyszczenie przez
wykonawcę trasy przejazdu – 500 zł;
11) Za brak realizacji mycia, dezynsekcji pojemników -2 zł za pojemnik za każde półrocze braku
wykonania usługi.
12) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 6 ust. 1 lit. a-b
niniejszej umowy - 10 tys. zł.
2. Zamawiający ma prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Wykonawcy przysługują kary umowne za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto
określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy z wyłączeniem przypadku, o którym mowa
w § 10 ust. 1 pkt 7 niniejszej umowy.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku
gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody.
5. Naliczone kary umowne każda ze stron zobowiązana jest uiścić w terminie 30 dni od dnia
jej naliczenia z zastrzeżeniem ust. 2.
6. Zamawiający może zawiesić lub umorzyć naliczone kary, o których mowa w ust. 1 pkt 6 - 7.
§8
Ubezpieczenie OC Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia i posiadania umowy ubezpieczenia z tytułu
odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków
dotyczących pracowników, osób trzecich i mienia, powstałych w związku z wykonywaniem
przedmiotu niniejszej umowy, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych w okresie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy. Obowiązek wykonawcy posiadania polisy, o której mowa
w zdaniu poprzedzającym dotyczy całego okresu wykonywania przedmiotu niniejszej umowy.
2. Koszty ubezpieczenia ponosi wykonawca.
3. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie zamawiającego polisy
ubezpieczeniowej oraz dowodu opłacania składek.
§9
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
§ 10
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym przysługuje prawo
do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1) Gdy wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu niniejszej umowy w zakresie
objętym niniejszą umową, w całości lub części.
2) Gdy wykonawca zaniechał wykonywania przedmiotu niniejszej umowy i nie realizuje
jej dłużej niż 7 dni.
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3) W przypadku gdy mimo uprzednich pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń
złożonych przez zamawiającego co do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
wykonawca w terminie wyznaczonym w piśmie przez zamawiającego nie przystąpi do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
4) W przypadku utraty uprawnień wykonawcy do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy.
5) Zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości wykonawcy.
6) Nie przedłożenia polisy ubezpieczeniowej lub dowodu opłacenia składek ubezpieczenia
zgodnie z § 8 ust. 3 niniejszej umowy.
7) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli zamawiający nie wywiązuje
się z obowiązku zapłaty za wykonaną usługę w ciągu 60 dni od terminu płatności określonego
w niniejszej umowie pomimo dodatkowego wezwania przez wykonawcę.
3. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności powodującej podstawę do odstąpienia
od niniejszej umowy.
4. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od niniejszej
umowy wywiera skutek ex nunc.
5. Odstąpienie od niniejszej umowy określone w ust. 1 pkt 1-6 traktowane jest jak odstąpienie
od umowy z winy Wykonawcy.
6. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1-4 zamawiający może w terminie 7 dni
nie odstępując od umowy, po pisemnym uprzedzeniu, powierzyć prowadzenie usług
lub ich części, określonych niniejszą umową innemu podmiotowi a kosztami tych usług obciążyć
wykonawcę do wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
o której mowa w § 9 ust 1 niniejszej umowy.
§ 11
Ochrona danych
1. Strony zgodnie oświadczają, iż zapewniają przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony
danych osobowych, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1000), 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 niniejszej 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.
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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 niniejszej umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że sposób pozyskiwania, wysyłania i przetwarzania danych
lub informacji opisanych w ustępach powyżej spełnia wymogi określone w Ustawie o ochronie
danych osobowych oraz rozporządzeniach wykonawczych do Ustawy.
5. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie
w celu realizacji niniejszej 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.
§ 12
Postanowienia końcowe
1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego, oraz postanowienia SIWZ.
2. W razie sporu sprawa podlega właściwości sądu powszechnego właściwego
dla zamawiającego.
3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, strony
zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności
ustalenia kompromisu rozstrzygane będą przez właściwy dla zamawiającego.
4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody zamawiającego dokonać cesji wierzytelności,
przysługującej mu z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy na osoby trzecie.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje
zamawiający a jeden wykonawca
Załączniki:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 20.08.2019 r.
2) Oferta wykonawcy z dnia ………...

Zamawiający:

Wykonawca:
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