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UMOWA – DO.260.19.2021 

zawarta dnia …………………..r. w Ostrowi Mazowieckiej pomiędzy: 

 

Zakładem Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o., ul. B. Prusa 66, 07-

300 Ostrów Mazowiecka, NIP: 7591475720, REGON: 550733679, wpisanej do Krajowego 

Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000153255 - SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII 

WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU, o kapitale zakładowym w 

wysokości 33.070.000 złotych, reprezentowanym przez: 

Bartłomieja Pieńkowskiego – Prezesa Zarządu 

a 

……………………………. 

……………………………. 

…………………………….. 

NIP …………….. REGON ………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie 

postępowania o zamówienie publiczne na „Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania 

odpadów o kodzie  19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego,  zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz.U. poz.2019 ze zm.), o wartości szacunkowej zamówienia wyższej 

od progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ww. ustawy. 

 

 Strony oświadczają co następuje: 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest „Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania 

odpadów o kodzie  19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11” – zadanie nr… 

2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy 

określony w ust. 1. 

3. Przedmiot Umowy i warunki odbioru szczegółowo określonatreść SWZ: Szczegółowy opis 

zamówienia oraz oferta Wykonawcy z dnia……… r., które stanowią odpowiednio 

załącznik nr 1 oraz 2 do niniejszej Umowy. 

§ 2 

1. Termin rozpoczęcia realizacji umowy Strony ustalają na dzieńpodpisania umowy, a termin 

zakończenia realizacji umowy do 31.12.2021 roku  lub do wykorzystania ilości 

przewidzianej w niniejszym zamówieniu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do samodzielnego wykonania zadania w zakresie 

przetwarzania odpadów. 

3. Szacunkowa ilość odpadów do zagospodarowaniawynosi około 3.000 Mg. Jest to ilość 

szacunkowa i Zamawiający zastrzega sobie prawo do wytwarzania odpadów w mniejszej 

lub większej ilości w każdym czasie trwania umowy (+/- 20% ).  

4. Przewidywalna ilość frakcji odbierana miesięcznie – 500,00Mg (+/- 20% ). 

5. Odbiór będzie odbywać się na telefoniczne zgłoszenie (potwierdzone notatką służbową) 

Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż …h od momentu zgłoszenia.  
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6. Załadunek odpadów odbywać się będzie przez Zamawiającego i na jego koszt, w dni 

robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00. 

7. Miejsce załadunku odpadów: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starym 

Lubiejewie ul. Łomżyńska 11, 07-300 Ostrów Mazowiecka. 

8. Frakcja będzie odbierana w postaci sprasowanych paczek oraz luzem. 

9. Załadowane odpady będą każdorazowo ważone na legalizowanej wadze przy udziale 

przedstawicieli obu stron. 

10. Zamawiający będzie każdorazowo sporządzał Kartę Przekazania Odpadu za 

pośrednictwem indywidulanego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz 

o gospodarce odpadami zgodnie z art. 67 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) oraz przekazywał potwierdzenie wygenerowania 

karty wskazanemu przez Wykonawcę Przewoźnikowi. Wykonawca lub wskazana przez 

Wykonawcę instalacja zobowiązana jest potwierdzić Kartę Przekazania Odpadu 

natychmiast po dostarczeniu odpadu. 

                                                                  § 3 

1. Strony oświadczają, że znane są im przepisy z zakresu gospodarki odpadami uregulowane  

w ustawie o odpadach, a sposób postępowania z odpadami będzie zgodny z wymogami 

tych przepisów. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie stosowne decyzje na prowadzenie działalności 

będącej przedmiotem umowy. 

3. Strony oświadczają, iż Zamawiający z chwilą przekazania odpadu Wykonawcy, nie ponosi 

odpowiedzialności za odpad. 

§ 4 

1. Do rozliczeń pomiędzy stronami stosowana będzie cena, przyjęta przez Zamawiającego 

wwyniku złożonej Oferty przez Wykonawcę:  

1) Wartość zadania, odbiór i zagospodarowanie wynosi …………. Złotych netto plus 

należny podatek VAT …..% 

w wysokości ……….zł, dające łącznie całkowitą cenę brutto ………..zł 

słownie (……………………) 

2) Cena odbioru i zagospodarowania 1Mg frakcji, wynosi: ……..złnetto plus   należny  

podatek VAT …..% w wysokości …….zł,dające łącznie całkowitą cenę 

brutto……….zł (słownie:………………….) 

2.Cena określona w § 4 ust 1 pkt1) obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, w tym: transport, opłaty za korzystanie ze środowiska (w przypadku gdy 

sposób zagospodarowania odpadu wymaga ich naliczenia), koszty związane z 

zagospodarowaniem odpadu, oraz obowiązujący podatek VAT.   

3. Faktury wystawione będą w miesięcznym okresie rozliczeniowym, za odebraną partię 

odpadów, na podstawie kart przekazania odpadu podpisanych przez obie strony.    

4. Termin płatności: do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury i dostarczonej 

do siedziby Zamawiającego.Za termin dokonania zapłaty uznaje się termin obciążenia konta 

Zamawiającego. 

5. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 może ulec modyfikacji w przypadku zmiany stawki 

podatku od towarów i usług, w takim przypadku wartość brutto wynagrodzenia zostanie 

wyliczona z uwzględnieniem stawki Podatku od towarów i usług wynikającej z nowych 

przepisów. Zmiana, o której mowa nie powoduje konieczności sporządzania aneksu do 

umowy. 

§ 5 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 

w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : 
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1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 ust.1 pkt.1) za każdy dzień zwłoki 

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 pkt.1). 

3. Suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 40% wartości zadania brutto, 

wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 1) Umowy. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w 

§ 4 ust.1 pkt.1). 

§ 6 

1. Wykonawca wniósł Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w formie ……………. w wysokości 3 % ceny całkowitej 

podanej w ofercie dla części…, tj. w wysokości: …………. (słownie złotych: 

……………………….). 

2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

 

§ 7 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w art. 456 ust. 1 

ustawy Pzp, w szczególności w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 

30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. W wypadku określonym w § 7 ust. 1 postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania  

 

§ 8 

Zamawiający stworzy niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające dostęp pracownikom 

Wykonawcy do pomieszczeń i personelu Zamawiającego – w zakresie niezbędnym do 

wykonania niniejszej umowy.  

§ 9 

Wykonawca nie może wykonywać zobowiązania za pomocą takich podmiotów trzecich, które 

z mocy ustawy Prawo Zamówień Publicznych są wykluczone z ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego. Zawinione naruszenie w/w postanowień stanowi podstawę do 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

 

§ 10 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 

z późn. zm.), tj. pracowników wykonujących następujące czynności:  

1) realizacja usług wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia; m.in.: 

- transport odpadów;  

- operowanie maszynami niezbędnymi do wykonania zmówienia.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przez cały 

okres wykonywania czynności określonych w ust. 1.  

3. W odniesieniu do osób wykonujących czynności określone w ust. 1, Zamawiający wymaga 

udokumentowania przez Wykonawcę, w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy faktu 

zatrudniania na podstawie umowy o pracę, poprzez przedłożenie Zamawiającemu: 

 1) oświadczenia zatrudnionego pracownika lub  
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2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, lub  

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika lub  

4) innych dokumentów  

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 

datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.  

4. W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania czynności 

określonych w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia stosownych dokumentów, 

o których mowa w ust. 3 i dotyczących nowego pracownika, w terminie 5 dni od daty 

rozpoczęcia wykonywania przez tę osobę czynności, określonych w ust. 1.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, określone ust. 1, w całym okresie 

obowiązywania umowy. Zamawiający jest w szczególności uprawniony do żądania:  

1) aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 3,  

2) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, o 

którym mowa w ust. 1.  

6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę dokumentów i wyjaśnień, o których 

mowa w ust. 3, 4 i 5 będzie traktowane jako niedopełnienie wymogu zatrudniania osób na 

podstawie umowy o pracę.  

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy.  

 

§ 11 

1. Wszystkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają zgody obu stron i zachowania 

formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności. 

2. Poza przypadkami określonymi w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

Zamówień Publicznych dopuszcza się możliwość zmian umowy w następującym zakresie 

i na określonych poniżej warunkach: 

1) gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub zaszły okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,                                                                 

2) urzędowej zmiany wysokości opłat za korzystanie ze środowiska,                                                  

3) zmiany przepisów prawnych,                                                                                                               

4) ustawowej zmiany stawki VAT - jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług należących do przedmiotu 

zamówienia, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego. 

 

§ 12 

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 

i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

§ 14 

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy. 
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§ 15 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  jeden dla Wykonawcy, dwa  

dla Zamawiającego. 

§ 16 

Na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 

w transakcjach handlowych Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Spółka 

z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. B. Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka,  

KRS 0000153255, NIP 7591475720, REGON 550733679 oświadcza, że posiada status dużego 

przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014r. 

§ 17 
Klauzula informacyjna  

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o 

zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.,  ul. 

Bolesława Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, osobą reprezentującą Administratora Danych jest Prezes Zarządu. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować  w sprawach przetwarzania 

Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: ido@gkostrow.pl 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, tzn. dane będą przetwarzane na podstawie 

przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Państwa zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, 

której są Państwo stroną.  

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych 

stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na 

podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter  

dobrowolny. 

5. W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują Państwu następujące prawa: 

• prawo dostępu do danych osobowych, 

• prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe, 

• prawo do usunięcia danych – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych  w art. 17 RODO, 

• prawo ograniczenia przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO, 

• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w 

art. 21 RODO, 

• prawo do cofnięcia zgody – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, 

• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 

r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych. 

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia 

przetwarzania danych. 

8. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania. 

  

 

 

 
 Wykonawca                                                                         Zamawiający  


