
Istotne postanowienia umowy     Załącznik nr 2 do ogłoszenia 

UMOWA NR: ………………… 

zawarta dnia …………….. w Kroczycach, w wyniku wyboru oferty Wykonawcy, 

dokonanym po przeprowadzeniu postępowania w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późń. zm.) pomiędzy: 

- Gminą Kroczyce z siedzibą w Urzędzie Gminy Kroczyce przy ul. Batalionów 

Chłopskich 29 w Kroczycach, NIP 649-22-89-505,  

 reprezentowaną przez: 

Wójt Gminy Kroczyce - Stefan Pantak  

przy kontrasygnacie Skarbnika -  Katarzyny Fabjańskiej - Góral 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

-  ........................................................................................................................  NIP ………………………………… 

REGON …………………………………………….  

z siedzibą w......................................................................... 

 reprezentowanym przez: 

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

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest okresowy odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych pochodzących z miejsc publicznych na terenie Gminy Kroczyce 

w latach 2021-2022. 

2. Minimalną ilość odpadów w okresie realizacji umowy szacuje się na: 582,80 m³. 

3. Maksymalną ilość odpadów w okresie realizacji umowy szacuje się na: 699,36 m³. 

4. Przedmiot zamówienia obejmuje również wydzierżawienie/udostępnienie 

i ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w ramach wynagrodzenia 

określonego w §2, kontenerów do gromadzenia nieczystości stałych wg poniższego 

zestawienia: 

a) Pojemnik od KP 7 do KP 10  - 3 szt. 

b) Pojemniki 1100 l - 3 szt. 

5. Wywóz odpadów realizowany będzie po telefonicznym powiadomieniu przez 

pracownika Urzędu o takiej konieczności w terminie 3 dni od dnia powiadomienia. 

6. Realizacja przedmiotu Umowy następuje przy wykorzystaniu materiałów oraz 

narzędzi Wykonawcy.  

7. Przewidywana częstotliwość wywozu odpadów komunalnych: nie rzadziej niż dwa 

razy w miesiącu. 
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8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i polskimi normami, z należytą starannością 

i terminowością. 

 

§2 

1. Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:  

……………. zł netto, (słownie: …………………..złotych) za 1 m3 odpadów komunalnych. 

2. Szacowana minimalna wartość umowy w okresie realizacji zamówienia wynika 

z  ilościowego wyliczenia zakresu minimalnego przedmiotu zamówienia i wynosi 

……………. zł brutto (słownie: …………………………………………………………..……złotych), 

w tym szacunkowo: 

- w 2021 r. ………………….. zł brutto. 

- w 2022 r. …………………… zł brutto; 

3. Szacowana maksymalna wartość umowy w okresie realizacji zamówienia wyniesie 

……………. zł brutto (słownie: …………………………………………………………….……złotych). 

4. Rozliczenie nastąpi według faktycznego wykonania, z uwzględnieniem 

postanowień ust. 2 i 3, na podstawie faktur częściowych.  

5. Przed wystawieniem faktury Wykonawca przedłoży Zamawiającemu karty 

przekazania odpadów oraz karty ewidencji odpadów. 

6. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę w terminie 30 dni od dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury 

VAT. 

7. Strony zgodnie przyjmują, iż za dzień zapłaty uznają dzień obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 

8. Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego 

dla Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności. 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających 

z umowy za pośrednictwem metody podzielonej płatności (ang. split 

payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów 

i usług. 

2) Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w umowie (lub 

fakturze): 

a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu 

podzielonej płatności, o którym mowa powyżej, 

b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów 

prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. 

9. W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych 

w ust. 8 pkt. 2, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, 

powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności 

wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania 
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płatności na rachunek  objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do 

żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek / odszkodowań lub innych 

roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

 

§3 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. 

lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu 

umowy, których wysokość określa §2 ust. 3. 

2. W razie wystąpienia 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 miesiąca od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach.  

3. W razie rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy, 

Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy ze skutkiem na koniec 

miesiąca.  

4. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli poweźmie wiadomość o tym, że: 

a) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy 

wynikające z przepisów szczególnych, 

b) zaniechał realizacji umowy i nie podejmuje czynności, pomimo pisemnego 

wezwania, 

c) pomimo uprzednich, pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń ze strony 

Zamawiającego nie wykonuje usługi zgodnie z postanowieniami umowy lub w 

istotny sposób narusza zobowiązania umowne. 

5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 14 dni od zaistnienia powyższych okoliczności.  

6. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek 

niewywiązania się lub nienależytego wywiązania się z realizacji niniejszej umowy.  

7. Zamawiający zastrzega sobie, poza sytuacjami określonymi w ust. 2 – 5, możliwość 

wypowiedzenia umowy za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia złożonym 

drugiej stronie. 

 

§4 

1. W przypadku niezgodnego z niniejszą Umową wykonania przedmiotu Umowy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne na zasadach określonych 

w niniejszym paragrafie.  

2. Za nieterminowe wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł netto za każdy dzień zwłoki 

w opróżnieniu (wywóz) kontenera na nieczystości. 

3. W razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę Zamawiający naliczy kary umowne 
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w wysokości 20% wartości umownej brutto przedmiotu umowy, określonej w §2 ust. 

2 niniejszej umowy.  

4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, 

wypłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % umownego wynagrodzenia 

brutto. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.  

 

§5 

1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do współpracy z Wykonawcą w ramach 

realizacji niniejszej umowy jest ……………, Tel. …………………………………………………... 

2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy do 

kontaktów z Zamawiającym jest ……………, Tel. …………………………… 

 

§ 6 

1. Zamawiający informuje, że:  

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kroczyce, 

 ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce; 

b) Inspektor ochrony danych osobowych w Gminie Kroczyce jest dostępny pod 

adresem e-mail: iod@kroczyce.pl , telefon/34 315 21 50 do 5. 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z realizacją zamówienia publicznego.  

d) Odbiorcami danych osobowych będą: 

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 

działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

-     inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gmina 

Kroczyce przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt 

Gminy Kroczyce. 

e) Dane osobowe będą przechowywane, do chwili realizacji zadania, do którego 

dane zostały zebrane, jednak nie krócej niż okres wynikający z Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych; 

f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

g) Posiada Pan/Pani: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;  

mailto:iod@kroczyce.pl
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- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych 

osobowych[1]; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO[2];   

-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

h) Nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

2. Zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

informuje, że: 

a) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-

3rozporządzenia 2016/679 (RODO), wymagałoby niewspółmiernie dużego 

wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 

szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, 

b) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1rozporządzenia 

2016/679 (RODO), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

c) zgodnie z art. 97 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych -w przypadku 

gdy wykonanie  obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3rozporządzenia 

2016/679 (RODO), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania 

dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie 

nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

§ 7 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie spory wynikające z umowy rozpatrywane będą przez sąd miejscowo 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

                                                           
[1] skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami 

prawa. 

[2] prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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4. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

Wykonawca       Zamawiający: 

 

 

……………………………..     ……………………………………. 


