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-projekt- 

Umowa Nr ……/……/2016 

 

spisana w Płocku w dniu ……………….…..2016 r. pomiędzy: 

 

1/ Związkiem Gmin Regionu Płockiego, z siedzibą w Płocku, ul. Zglenickiego 42, 

wpisanym do rejestru związków międzygminnych pod poz. 114 reprezentowanym przez: 

Członków Zarządu Związku w osobach: 

Pana ……………………………………………, 

Pana ……………………………….…………… 

 zwanym dalej „Zamawiającym”, 

 

a 

 

2/ …………………… z siedzibą w …………, kod …………, ul. ………………….., 

wpisaną/nym do rejestru przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

……………….. w …………………, …….. Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 

……………….., lub Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej, 

posiadającą/cym NIP ………………., Regon  ………………,  reprezentowaną/nym przez: 

………………………………………………., 

……………………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

o następującej treści: 

 

 

§ 1 

Przedmiot i zakres umowy 

 

1. Podstawę zawarcia niniejszej umowy stanowi art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 23 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). 

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego usługi pod nazwą „Zastępstwo techniczno-organizacyjne i 

koordynacja funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK-u), działającego w systemie gospodarowania odpadami 

komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach 

administracyjnych Miasta i Gminy Gabin dla Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, 

Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, 

Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród”, zlokalizowanego w 

…………………….... dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez 

część roku, w tym domków letniskowych. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i potencjał niezbędny do wykonania 

umowy i zobowiązuje się wykonywać na rzecz Zamawiającego przedmiot niniejszej 

umowy zgodnie z jego postanowieniami. 

4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z niniejszej umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie. 



Strona 2 z 10 

 

5. Program funkcjonowania i zakres programowy PSZOK obejmuje załącznik nr 2 do 

niniejszej umowy.  

§ 2 

Termin wykonania przedmiotu umowy 

 

Realizację przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy Wykonawca będzie 

wykonywał w sposób ciągły od dnia 1 sierpnia 2016 r. do dnia 31 lipca 2017 r. 

 

§ 3 

Oświadczenia Wykonawcy 

 

1. Wykonawca posiada i utrzymuje w ciągłości ubezpieczenia od Odpowiedzialności 

Cywilnej w czasie trwania niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że spełnia wymagania prawne związane z prowadzeniem 

działalności w zakresie prowadzenia Punktu w tym posiada min. zezwolenie na 

zbieranie odpadów i magazynowanie przedmiotowych odpadów, oraz wpis do 

właściwych rejestrów. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności;  

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz.21 z późn. zm.),  

- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 250), 

- uchwały nr 22/IV/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 22 

czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego (Dz. Urz. Woj. 

Maz. z 2016 r. poz. 6051).  

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z dokumentacją rozliczeniową 

określoną w załączniku nr 3 do umowy, oświadczenia dotyczącego ilości odpadów 

odbieranych w formie skupu surowców wtórnych z podziałem na frakcje wraz z kwotą 

wypłaconą mieszkańcom zgodnie ze złożoną ofertą.  

 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 

 

Obowiązki Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy określa 

szczegółowo załącznik nr 3 do umowy. 

 

§ 5 

Obowiązki Zamawiającego 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy w celu wykonania umowy, w 

szczególności: 

a. dostarczenie Wykonawcy posiadanych informacji niezbędnych dla prawidłowego 

wykonania umowy,  
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b. udzielaniu Wykonawcy na jego prośbę pomocy w kontakcie z mieszkańcami w 

zakresie powiadomień masowych, 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, na warunkach i 

terminach określonych w § 7 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy rejestr nieruchomości, 

które będą obsługiwane w ramach zamówienia oraz zapewni Wykonawcy dostęp do 

programu Temida. 

4. Zamawiający nie odpowiada za masy odpadów komunalnych, które mogą zostać  

dostarczone przez właścicieli nieruchomości do PSZOK. 

 

§ 6 

Ochrona danych osobowych 

 

1. Stosowanie wymogów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 

r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922.), zwanej dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych”, 

Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje przetwarzanie danych (w tym danych 

osobowych) wyłącznie w celu realizacji zadań, o których mowa w przedmiotowej 

umowie. 

2. Wszelkie decyzje dotyczące przetwarzania danych, odbiegające od ustaleń zawartych  

w niniejszej umowie, powinny być przekazywane drugiej stronie w formie pisemnej 

pod rygorem ich nieważności. 

3. Wykonawca w szczególności zobowiązuje się do: 

a) zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę 

przetwarzanych danych (w tym danych osobowych), a w szczególności 

zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, 

zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem, 

b) dopuszczenia do przetwarzania danych, w tym obsługi systemu informatycznego 

oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych, 

wyłącznie osób posiadających wydane przez niego upoważnienie, 

c) zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych, 

d) prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych (w tym 

danych osobowych), 

e) dochowania należytej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania 

danych (w tym danych osobowych) zachowały je w tajemnicy, również po 

zakończeniu realizacji umowy, między innymi poprzez poinformowanie ich o 

prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych oraz odebranie 

oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy tych danych, 

f) udostępnienia bezpiecznego kanału wymiany danych osobowych poprzez sieć 

Internet z wykorzystaniem protokołu SFTP. Dane przesyłane za pomocą tego 

protokołu są szyfrowane, a połączenie z serwerem wymaga autoryzacji za pomocą 

indywidualnej nazwy użytkownika i hasła.  

4. Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania Wykonawcy w zakresie 

przetwarzania danych (w tym danych osobowych), pod względem zgodności z 

niniejszą umową oraz oceny zgodności przetwarzania danych z Ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  
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5. W celu wykonania kontroli Administrator Bezpieczeństwa Informacji Zamawiającego 

ma prawo: 

a) wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane i przeprowadzenia 

niezbędnych czynności kontrolnych,  

b) żądania złożenia pisemnych i ustnych wyjaśnień w celu ustalenia stanu 

faktycznego, 

c) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych 

służących do przetwarzania danych. 

6. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz doręcza się 

Wykonawcy. 

7. Po akceptacji przez Zamawiającego końcowego rozliczenia umowy, Wykonawca 

niezwłocznie, ale nie później niż w terminie do 3 dni roboczych, zobowiązuje się 

usunąć wszelkie dane (w tym dane osobowe), których przetwarzanie zostało mu 

powierzone, w tym skutecznie usunąć je również z nośników elektronicznych 

pozostających w dyspozycji Wykonawcy. Powierzenie przetwarzania danych 

w zakresie objętym umową trwa do upływu terminu potrzebnego na końcowe 

rozliczenie. 

 

§ 7 

Wynagrodzenie 

 

1. Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy będzie stanowić suma ceny netto 

wymienionej w ust 2 oraz iloczynu cen netto wymienionych w ust. 3 oraz masy 

faktycznie zagospodarowanych odpadów komunalnych określonych w pkt 2 ppkt 3 lit. 

h do o załącznika nr 2 do niniejszej umowy powiększona o obowiązujący podatek 

VAT. 

2. Zgodnie ze złożoną ofertą za prowadzenie i koordynację wraz z obsługą 

funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, Wykonawcy 

przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości …………………zł 

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

3. Zgodnie ze złożoną ofertą za zagospodarowanie odpadów komunalnych, Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie miesięczne w kwocie: 

a) ………………………... zł netto (słownie: ……. ) za zagospodarowanie jednej tony            

(1 Mg) odpadów zielonych; 

     ………………………... zł brutto (słownie: ……. ): za zagospodarowanie jednej tony                

      (1 Mg) odpadów zielonych; 

b) ………………………... zł netto (słownie: ……. ): za zagospodarowanie jednej tony      

(1 Mg) przeterminowanych leków; 

       ………………………... zł brutto (słownie: ……. ): za zagospodarowanie jednej tony      

      (1 Mg) przeterminowanych leków; 

c) ………………………... zł netto (słownie: ……. ): za zagospodarowanie jednej tony     

(1 Mg) chemikaliów; 

     ………………………... zł brutto (słownie: ……. ): za zagospodarowanie jednej tony  

      (1 Mg) chemikaliów 
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d) ………………………... zł netto (słownie: ……. ): za zagospodarowanie jednej tony     

(1 Mg) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 

      ………………………... zł brutto (słownie: ……. ): za zagospodarowanie jednej tony    

      (1 Mg) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 

e) ………………………... zł netto (słownie: ……. ): za zagospodarowanie jednej tony   

 (1 Mg) zużytych opon; 

    ………………………... zł brutto (słownie: ……. ): za zagospodarowanie jednej tony  

         (1 Mg) zużytych opon; 

f) ………………………... zł netto (słownie: ……. ): za zagospodarowanie jednej tony     

(1 Mg) odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

      ………………………... zł brutto (słownie: ……. ): za zagospodarowanie jednej tony  

      (1 Mg) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

g) ………………………... zł netto (słownie: ……. ): za zagospodarowanie jednej tony     

(1 Mg) odzieży i tekstyliów; 

      ………………………... zł brutto (słownie: ……. ): za zagospodarowanie jednej tony  

      (1 Mg) odzieży i tekstyliów; 

h) ………………………... zł netto (słownie: ……. ): za zagospodarowanie jednej tony     

(1 Mg) popiołu; 

      ………………………... zł brutto (słownie: ……. ): za zagospodarowanie jednej tony  

      (1 Mg)popiołu; 

 

4. Suma wynagrodzeń w okresie obowiązywania umowy będzie nie większa niż 

…………………. brutto (słownie……………….). 

5. Strony przewidują możliwość rozliczenia okresowego przy czym za najkrótszy okres 

rozliczeniowy uznaje okres 1 miesiąca. 

6. Wynagrodzenie opisane w ust. 2 i 3 jest ostateczne i obejmuje wszelkie elementy 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz czynniki inflacji w okresie jednego 

miesiąca realizacji umowy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty wynagrodzenia tylko za prace 

faktycznie wykonane przez Wykonawcę i odebrane przez Zamawiającego bez 

zastrzeżeń.  

8. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty wykonywania czynności i obowiązków 

określonych w zapisach niniejszej umowy oraz Regulaminu Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych, w szczególności koszty związane z prowadzeniem 

PSZOK oraz zagospodarowaniem przyjmowanych odpadów. 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie po zakończeniu danego miesiąca 

świadczenia usługi, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Faktura zostanie  

wystawiona po zaakceptowaniu przez Zamawiającego przedłożonej dokumentacji 

rozliczeniowej, o której mowa w załączniku nr 3 do umowy. 

10. Zamawiający przeprowadza weryfikację dokumentów, o których mowa w załączniku 

nr 3, w okresie 14 dni roboczych, liczonych od dnia następnego po otrzymaniu 

każdego rozliczenia.  

11. Zamawiający poda kwotę należną Wykonawcy, wraz z informacją i uzasadnieniem, w 

zakresie jej wysokości. Wykonawca po otrzymaniu akceptacji przyjęcia rozliczenia 
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przez Zamawiającego, uprawniony jest do wystawienia faktury. 

12. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany w fakturze, wystawionej na Związek Gmin Regionu 

Płockiego, Zglenickiego 42, 09-411 Płock, NIP 774-19-77-335 w terminie do 30 dni 

od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej zgodnie z zapisami 

niniejszej umowy. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru umowy, 

której dotyczy faktura oraz dokonania zapisu „W ramach wykonania umowy 

nr…….. z dnia ………. za okres/miesiąc ………..”. 

14. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

15. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnie z umową lub 

obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności 

do czasu wyjaśnienia przez Wykonawcę przyczyn oraz usunięcia tej niezgodności, a 

także w razie potrzeby otrzymania faktury lub noty korygującej, bez obowiązku 

płacenia odsetek za ten okres. 

16. W przypadku zwłoki w płatności jakiejkolwiek kwoty należnej, Wykonawca ma 

prawo dochodzić odsetek w ustawowej wysokości .  

17. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, 

mogą być potrącane z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy. 

18. W przypadku gdy Wykonawca wystawi fakturę  lub rachunek: 

a. w których kwota podatku wykazana w oryginale faktury lub faktury 

korygującej jest różna od wykazanej na kopii, 

b. niepotwierdzoną kopią u Wykonawcy, 

c. stwierdzającą czynności, które nie zostały wykonane, 

d. podającą kwoty niezgodne ze stanem faktycznym lub niezgodnie z 

niniejszą umową czy ofertą,  

e. potwierdzające czynności sprzeczne z prawem lub dokonane w celu 

obejścia przepisów prawa dla pozoru, 

Zobowiązuje się on do wyrównania Zamawiającemu szkody powstałej w wyniku ustalenia 

zobowiązania podatkowego, wraz z sankcjami i odsetkami nałożonymi na Zamawiającego  

przez organ skarbowy w kwotach wynikających z doręczonych decyzji. 

 

§ 8 

Kary umowne 

 

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązku określonego w § 2 

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w 

wysokości 0,20 % łącznego wynagrodzenia całkowitego, określonego w § 7 ust. 2 

umowy, za każdy dzień opóźnienia.  

2. W przypadku nie okazania przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego w ciągu 48 

godzin, wszelkich dokumentów związanych z realizacją niniejszego zamówienia, bądź 

dostarczenia Zamawiającemu ich kserokopii potwierdzonych za zgodność z 
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oryginałem, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50,00 zł 

za każdy dzień opóźnienia. 

3. W przypadku udokumentowanego przyjęcia odpadów od właścicieli nieruchomości 

którzy nie zostali objęci systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 

realizowanym przez ZGRP, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 50,00 złotych za każdy taki przypadek. 

4. Za nieprzedłożenie dokumentów potwierdzających prawidłowość zagospodarowania 

odpadów lub przedłożenie dokumentów nierzetelnych - Wykonawca zobowiązany jest 

do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości  100,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek. 

5. W przypadku zagospodarowania odpadów w sposób sprzeczny z obowiązującymi 

przepisami, w szczególności nieprzekazanie odpadów do Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na 

rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 2 000 zł za każdy stwierdzony 

przypadek,  

6. Każdorazowe wykonanie usługi w sposób nie gwarantujący właściwego stanu 

higieniczno-sanitarnego i porządkowego na terenie PSZOK w wysokości 20 zł 

(dwadzieścia złotych) za każdy dzień zwłoki, w którym ww. niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie  zostanie stwierdzone do dnia prawidłowego wykonania, 

7. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania któregokolwiek z 

obowiązków Wykonawcy, określonych w załączniku nr 2 niniejszej umowy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł za każde 

naruszenie, lecz nie więcej niż 20% łącznego wynagrodzenia całkowitego, 

określonego w § 7 ust. 2 umowy.  

8. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia 

całkowitego, określonego w § 7 ust. 2 umowy.  

9. Zamawiający może dochodzić naprawienia szkody przewyższającej zastrzeżone kary 

umowne.  

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prac objętych niniejszą umową przez 

swoich przedstawicieli – upoważnionych pracowników Związku Gmin Ziemi Regionu 

Płockiego.  

11. Strony postanawiają, że kary umowne będą potrącone z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy.  

12. Strony postanawiają, że kary łączne przy ich wielokrotnym wymierzeniu, z jednej lub 

większej ilości podstaw, podlegają sumowaniu.  

 

 

§ 9 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób 

istotny postanowienia niniejszej umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może być 

złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynach stanowiących 
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podstawę odstąpienia i wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Istotne naruszenia umowy, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności 

przypadki: 

a. utraty przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej 

przedmiotem niniejszej umowy,  

b. nierozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy, bez uzasadnionej 

przyczyny, pomimo wezwania Zamawiającego, 

c. przerwania wykonywania przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 5 dni, 

d. niewykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ustawy z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Uchwały Nr 26/IV/2016 

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 22 czerwca 2016 

roku, 

e. gdy Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub 

przechodzi w stan likwidacji, w celach innych niż przekształcenia 

przedsiębiorstwa lub połączenia się z innym przedsiębiorstwem, 

f. gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie 

wszczęte postępowanie egzekucyjne, w stopniu uniemożliwiającym realizację 

Umowy. 

g. gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności, których Zamawiający nie mógł 

przewidzieć przed przystąpieniem do realizacji niniejszej umowy. 

h. jeśli Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z 

postanowieniami niniejszej umowy lub wykonuje przedmiot umowy 

niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

3. Warunkiem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w przypadkach opisanych w 

ust. 2 jest uprzednie wezwanie Wykonawcy do wykonywania swoich obowiązków 

oraz wyznaczenie w tym celu dodatkowego 3 dniowego terminu. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są w terminie 3 dni od 

doręczenia pisma o odstąpieniu, do sporządzenia szczegółowego protokołu wykonania 

przedmiotu umowy na dzień odstąpienia. W przypadku odstąpienia od realizacji 

umowy rozliczenie finansowe dokonane będzie proporcjonalnie w stosunku do liczby 

dni realizacji umowy. 

5. Jeżeli wskutek niewykonywania lub niewłaściwego wykonywania umowy przez 

Wykonawcę powstała szkoda po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany 

jest do jej pokrycia w pełnej wysokości, a w przypadkach opisanych w § 8 także w 

pełnej wysokości niezależnie od naliczonej kary umownej. 

6. Wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy, jeśli Zamawiający pozostaje 

w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia przekraczającą 60 dni, na które Wykonawca 

należycie i w zgodzie z postanowieniami umowy oraz przepisami prawa wystawił 

fakturę VAT. Przed wypowiedzeniem Wykonawca wezwie Zamawiającego do 

wykonania zobowiązania, wyznaczając dodatkowy, co najmniej 14 dniowy termin do 

dokonania płatności, rozpoczynający się od dnia dostarczenia wezwania.      
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§ 10 

Porozumiewanie się Stron 

 

1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje, odnoszące się do lub wynikające z 

realizacji przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej lub elektronicznej. 

2. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy: 

 

Korespondencja kierowana do Zamawiającego: 

Imię i nazwisko………………………………………………. 

Adres: kod:…………….., ul. ……………………………….. 

Telefon: ……………………………………………………... 

Fax: …………………………………………………………. 

e-mail: ……………………………………………………… 

 

Korespondencja kierowana do Wykonawcy: 

Imię i nazwisko………………………………………………. 

Adres: kod:…………….., ul. ……………………………….. 

Telefon: ……………………………………………………... 

Fax: …………………………………………………………. 

e-mail: ……………………………………………………… 

 

3. Zmiana danych wskazanych w ust. 2 , nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie 

pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 

 

 

§ 11 

Rozstrzyganie sporów 

 

1. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania, by rozstrzygnąć ewentualne spory i 

nieporozumienia wynikające z umowy ugodowo, poprzez bezpośrednie negocjacje. 

2. Jeżeli po upływie 30 dni od daty powstania sporu Zamawiający i Wykonawca nie będą 

w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

 

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach każdy na prawach 

oryginału, jeden dla Wykonawcy oraz  po dwa dla Zamawiającego. 

2. Umowa obowiązuje wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część. 

3. Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym 

podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego prawa, w tym 

kontroli instytucji lub organów wykonujących kontrolę.  

4. Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub 

kontrole na miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji 

dotyczących wykonywania niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się 

niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie 

dokumenty dotyczące wykonywania Umowy . 
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5. Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca 

Zamawiającego zgodnie z kodeksem postępowania obowiązującym w jego zawodzie. 

Winien się on powstrzymać od składania publicznych oświadczeń na temat 

wykonywanych prac lub umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie może on 

w żaden sposób nakładać jakichkolwiek zobowiązań na Zamawiającego, bez jego 

uprzedniej pisemnej zgody.  

6. W wykonywaniu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest stosować przepisy 

ustawy o ochronie danych osobowych i działać w ten sposób aby zgodnie z prawem 

chronić dane osobowe osób fizycznych.  

7. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić żadnej działalności, ani przyjmować 

żadnych korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami w stosunku do Zamawiającego. 

8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

9. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy okażą się nieważne, nie uchybia 

to ważności pozostałych jej postanowieniom, strony zobowiązują się podjąć 

negocjacje w celu uzupełnienia umowy w tej części (Klauzula salwatoryjna). 

10. Środki ze sprzedaży zebranych w trakcie prowadzenia PSZOK odpadów będą 

stanowić dochód Wykonawcy. 

11. Integralną częścią Umowy są: 

a. Załącznik nr 1 – Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych. 

b. Załącznik nr 2 - Program funkcjonowania i zakres programowy Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  (PSZOK). 

c. Załącznik nr 3 - Obowiązki Wykonawcy. 

 

 

 

 

 …………………………………    ………………………….. 

                   ZAMAWIAJĄCY                                       WYKONAWCA                          


