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Załącznik nr 3 

UMOWA WZÓR 

NA WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 
  

Zawarta w dniu …………………r. w Zgorzelcu, pomiędzy: 

 

1. Powiatem  Zgorzeleckim  - Domem Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu 

    ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8A, 59-900 Zgorzelec, NIP 615 18 11 188,  

   zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

    reprezentowany przez Panią Danutę Świątek – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej   

„Jutrzenka”, 59-900 Zgorzelec, ul. Przechodnia 8, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego  

      Uchwałą Nr 203/2016 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 8 grudnia 2016 r.  

   Adres właściwy do doręczeń faktur i wykonania przedmiotu zamówienia: 

  Odbiorca : Dom Pomocy Społecznej „Jutrzenka” 

     ul. Przechodnia 8, 59-900 Zgorzelec 

   a   

  …………………………………………. z siedzibą w ………………………… wpisanym do 

………………..……………………………………………………………………………… NIP 

………………………; REGON …………………. 

reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………, 

2. …………………………………………, 

zwanym dalej Wykonawcą. 

Zamawiający i Wykonawca zwani są także dalej łącznie Stronami lub pojedynczo Stroną. 

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 

niniejsza umowa została zawarta bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.),  

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy, jako najkorzystniejszej spośród złożonych  

w odpowiedzi na zaproszenie Zamawiającego. 

 

§ 1 

1. Zamawiający  zleca Wykonawcy odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 200301. 

2. Odpady będą gromadzone w pojemnikach zamówionych przez Zamawiającego,  

a dostarczonych przez Wykonawcę spełniających normę DIN dla rozładunku grzebieniowego.  

3. Strony ustaliły następujący rodzaj i ilość pojemników: 2 pojemniki o pojemności 1,1m³ 

spełniające normę DIN dla rozładunku grzebieniowego będące własnością Wykonawcy, 

4. Strony ustaliły częstotliwość wywozu pojemników: 2 razy w tygodniu (wtorek i piątek).  

5. Zamawiający zobowiązany jest dbać o stan techniczny podstawionych pojemników.  

Za zniszczenia oraz zaginięcie pojemników odpowiada Zamawiający. 

6. Usługa będzie realizowana z obiektu Zamawiającego, z nieruchomości zlokalizowanej pod 

adresem: 59-900  Zgorzelec ul. Przechodnia 8. 

7. Odbiory będą realizowane zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów, 

których dotyczy umowa. 

8. Zamawiający  deklaruje, że w pojemnikach będzie się znajdował zadeklarowany rodzaj 

odpadu, zgodny z przeznaczeniem pojemnika z wyłączeniem: gruzu i innych odpadów 

poremontowych, ziemi, odpadów wielkogabarytowych, urządzeń gospodarstw domowych 

(typu: pralki, lodówki, meble itp.), części samochodowych, olejów, smarów oraz odpadów 

grożących zakażeniem i skażeniem. 
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9. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić dogodny dojazd do pojemników celem ich 

opróżnienia, w przypadku braku możliwości opróżnienia pojemników, niewynikającej z winy 

Wykonawcy, Zamawiający  ponosi koszty jak przy odbiorze pojemników. 

 

§ 2 

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 

2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za jednomiesięcznym wypowiedzeniem 

pisemnym, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, następującego po najbliższym 

okresie rozliczeniowym.  

3. Wykonawca  ma  prawo  rozwiązać  umowę  bez zachowania okresu wypowiedzenia w razie 

zwłoki z zapłatą należności za usługę przez dwa kolejne miesiące. 

4. O wypowiedzeniu umowy zostanie powiadomiony Burmistrz Miasta Zgorzelec.    

             

§ 3 

 

1. Miesięczny koszt  realizacji umowy obejmuje: 

1.1. Cenę za 1 m
3
 odpadów, tj. ….................................zł netto 

Cena za 1m³ odpadów, tj. ………………………zł brutto 

 

w tym podatek VAT …………% 

 

1.2. Cenę za eksploatację pojemnika (1,1m
3
), tj.………….. zł netto 

 

cenę za eksploatację pojemnika (1,1m
3
), tj.…………..  zł brutto 

  

w tym podatek VAT …………% 

 

2. Wysokość podatku VAT od usługi przyjęcia określona będzie każdorazowo na wystawionej 

fakturze. 

3. Za świadczoną usługę wyszczególnioną w §1 ust. 1 Wykonawca  będzie dokonywał naliczenia 

należności wystawiając fakturę VAT.  

4. Należność za wykonaną  usługę Zamawiający będzie uiszczał w terminie do 21 dni od daty 

wykonania usługi i dostarczenia do Zamawiającego faktury VAT.  

Płatność nastąpi na wskazany na fakturze numer rachunku bankowego Wykonawcy. 

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy 

Wykonawcy. 

§ 4 

 

1. Zmiana wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1  może nastąpić w przypadku: zwiększenia cen 

zagospodarowania odpadów przez RIPOK, zwiększenia kosztów u Wykonawcy wpływających 

na usługę związaną z odbiorem odpadów, zmiany stawki wynagrodzenia określonej uchwałą 

Rady Miasta oraz w przypadku zmiany stawki VAT. 

2. Zmiana wynagrodzenia, o którym jest mowa w § 3  niniejszej umowy  będzie wymagała formy 

pisemnej  w postaci aneksu. 

3. Każdorazowa zmiana cen będzie opublikowana na stronie internetowej Wykonawcy 

…...................................................................................................................................................... 
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§ 5 

Strony umowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu   

w przypadkach:  

1) zmiany danych Stron Umowy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy 

prawnej); 

2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ  

na realizacje Przedmiotu umowy; 

3) konieczności zmiany Umowy spowodowanej okolicznościami, których Zamawiający 

działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć. 

 

§ 6 

 

    W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§ 7 

 

Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy rzeczowo  

i miejscowo dla siedziby Zamawiającego 

 

§ 8 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze stron.  

 

Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki: 

     1) załącznik nr 1 – Formularz cenowy 

     2) załącznik nr 2 – Oferta wykonawcy 
 

Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                         

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych). 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej „Jutrzenka”, 

ul. Przechodnia 8, 59-900 Zgorzelec; 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kom: 603 154 875, e-mail: 

iod.dps@powiat.zgorzelec, siedziba: pok. 311, II piętro, bud. 8a Starostwo Powiatowe  

w Zgorzelcu, 

3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO  

w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 200301 w Domu  Pomocy Społecznej 

"Jutrzenka" w Zgorzelcu” prowadzonego w trybie: rozeznanie cenowe oraz na podstawie art. 

 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie udzielonej zgody. 

4.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów 

prawa. Ponadto mogą być one ujawniane podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowy na 

świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich 

przetwarzaniu oraz świadczenia usługi serwera mailowego. 

5. Posiada Pani/Pan następujące prawa: 

mailto:iod.dps@powiat.zgorzelec
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a) prawo dostępu do treści swoich danych – art. 15 RODO; 

b) prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO; 

c) prawo do usunięcia danych – art. 17 RODO; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO; 

e) prawo do przenoszeni danych – art. 20 RODO; 

f) prawo do sprzeciwu – art. 21 RODO. 

6. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO); Adres: Stawki 2, 

00-193 Warszawa; Telefon: 22 531 03 00. 

7. Pani/Pana dane, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również      

w formie profilowania. 

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest obligatoryjne. Konsekwencją 

nie podania tych danych będzie brak możliwości realizacji wniosku,  udziału w postępowaniu 

lub zawarcia umowy. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne a zgoda na 

ich przetwarzania może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody sprzed jej cofnięcia (kontakt 

listowny na adres Administratora bądź na adres e-mail: iod@powiat.zgorzelec.pl). 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, od daty zakończenia sprawy przez okres 

przewidziany dla archiwizacji dokumentów i wskazany dla danego rodzaju sprawy  

w obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazie akt Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” 

w Zgorzelcu. 

Oświadczenie wykonawcy 

 

Oświadczam, iż wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.  

14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  

o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł  na wykonanie zadania pn.: „Odbiór 

 i zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 200301 w Domu  Pomocy Społecznej 

"Jutrzenka" w Zgorzelcu.”. 

 

  

 

WYKONAWCA                                                                                     ZAMAWIAJĄCY 

 

  

  
  

 

 

 

 

 

https://www.google.pl/search?q=biuro+generalnego+inspektora+ochrony+danych+osobowych+adres&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDKoMjc0ytOSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFJtQBiLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjglejVso7bAhXDCiwKHYlpCKsQ6BMI2wEwEw
https://www.google.pl/search?q=biuro+generalnego+inspektora+ochrony+danych+osobowych+telefon&sa=X&ved=0ahUKEwjglejVso7bAhXDCiwKHYlpCKsQ6BMI3gEwFA
mailto:iod@powiat.zgorzelec.pl

