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CZĘŚĆ III SWZ  

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

zawarta w dniu ……………………………………. w Środzie Wielkopolskiej pomiędzy: 

Spółką Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Środzie 

Wielkopolskiej, ul. Nad Strugą 8 , 63-000 Środa Wielkopolska, zarejestrowaną w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe 

Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000654556, NIP: 

7861705303, REGON: 365822140, kapitał zakładowy spółki: 5.723.200,00 zł, 

reprezentowaną przez : 

Jerzego Małeckiego– Prezesa Zarządu 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

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

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

zwanym w dalszej części umowy dalej „Wykonawcą ”  

zwanymi w dalszej części umowy łącznie „Stronami” lub osobno „Stroną” 

 

zgodnie z wynikiem postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie przepisów 

ustawy z 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm. - dalej 

„PZP”), Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Odbiór  

i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 09 04 – zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych”, nr postępowania:(UK/04/2022): 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest kompleksowa realizacja usługi związanej 

z przyjęciem i zagospodarowaniem odpadów 17 09 04 zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych, pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 09 04 – zebranych 

w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”, zgodnie z Specyfikacją Warunków 

Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy. 

2. Zamówienie obejmuje następujące kategorie odpadów zgodnie z Rozporządzeniem 

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 

poz. 10): 

 17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 

09 01, 17 09 02 i 17 09 03 
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3. W ustępie 5 niniejszego paragrafu umowy została wskazana szacunkowa ilość  odpadów, objętych 

przedmiotem zamówienia, przewidziana do zagospodarowania w okresie 12 miesięcy od daty 

zawarcia niniejszej umowy.  

4. Zamawiający przewiduje możliwość przekazywania większej lub mniejszej ilości odpadów  

w zakresie każdej pozycji wyszczególnionej w ust. 2, w zależności od ilości rzeczywistej  odpadów 

odebranych z nieruchomości niezamieszkałych – bez prawa Wykonawcy do roszczeń 

odszkodowawczych z tego tytułu.  

5. Szacunkowa ilość odpadów przewidziana do zagospodarowania w okresie obowiązywania 

niniejszej umowy wynosi, około 825 Mg. Ilość odpadów komunalnych określa się wg obliczeń 

szacunkowych. Zamawiający przewiduje możliwość przekazywania większej lub mniejszej ilości 

odpadów o + 20%. Zamawiający zastrzega sobie, że podane w Specyfikacji Warunków Zamówienia 

ilości odpadów zmieszanych mogą ulec zmianie o + 20% i nie należy jej traktować jako wartość 

stałą.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości przekazanych odpadów o  20% w stosunku 

do wyliczeń szacunkowych zależności od faktycznych potrzeb bez prawa Wykonawcy do 

zwiększenia wynagrodzenia. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości przekazanych odpadów o 20% w stosunku 

do wyliczeń szacunkowych w stosunku do wyliczeń szacunkowych w zależności od faktycznych 

potrzeb, bez prawa Wykonawcy do roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odbioru innych odpadów niż wskazany w ust. 2 kod odpadów, 

jeżeli będzie to podyktowane koniecznością ich zagospodarowania z powodu zmiany przepisów 

prawa. 

9. Wykonawca lub jego podwykonawca zapewnia kontener minimum 36 m3 z otwieraną tylną ścianą. 

10. Wykonawca lub jego podwykonawca we własnym zakresie i na własny koszt podstawia i odbiera 

kontener z odpadami. 

11. Zamawiający wskazuje jako miejsce podstawienia kontenera teren Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych (zwanym PSZOK) zlokalizowanego   przy ul. Nad Strugą 7 w Środzie 

Wielkopolskiej. 

12. Dla sprawnego funkcjonowania PSZOK Zamawiający wymaga, aby podstawienie kontenera 

odbywało się w trybie ciągłym, co oznacza, że jednocześnie z odbiorem zapełnionego kontenera 

Wykonawca podstawi inny kontener w stanie opróżnionym.  

13. Zamawiający umożliwi wjazd na teren PSZOK pojazdu Wykonawcy w celu wykonania czynności 

związanych z podstawianiem i odbieraniem kontenera. 

14. Odbiór przez Wykonawcę kontenera z odpadami oraz podstawienie kontenera w stanie 

opróżnionym będzie się odbywał w każdy poniedziałek, środę i piątek z wyłączeniem sobót oraz dni 

ustawowo wolnych od pracy. W przypadku gdy dzień odbioru odpadów przypadnie w dzień 

ustawowo wolny od pracy, odbiór odpadów z jednoczesnym podstawieniem kontenera w stanie 

opróżnionym nastąpi następnego dnia roboczego. 

15. Wykonawca zobowiązuje się również do przyjmowania i realizacji  zgłoszeń dotyczących 

dodatkowego odbioru odpadów i podstawienia kontenera w stanie opróżnionym poza dniami 
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wskazanymi w ust. 14, na podstawie telefonicznego zgłoszenia złożonego przez upoważnionego 

pracownika Zamawiającego. Wykonawca nie może odmówić przyjęcia i realizacji dodatkowych 

zgłoszeń telefonicznych Zamawiającego.  

16. Termin realizacji usługi wskazanej w ust. 15. tj. dodatkowego odbioru odpadów i podstawienia przez 

Wykonawcę kontenera w stanie opróżnionym, od momentu telefonicznego zgłoszenia 

zapotrzebowania przez Zamawiającego wynosić będzie do……godzin. 

17. W celu zapewnienia sprawnej współpracy w realizacji niniejszej umowy strony wskazują 

następujące osoby kontaktowe wraz z adres skrzynki mailowej i numerem telefonu: 

a) Ze strony Zamawiającego - Pan(i) ……………………………………, email……………………..nr 

tel. kom……………………………………. 

b) Ze strony Wykonawcy– Pan(i) ………………………………………email……………………..nr 

tel. kom………………………… 

18. Wykonawca oświadcza, że posiada instalację do zagospodarowania odpadów  lub 

unieszkodliwienia odpadów lub posiada umowę z firmą która posiada takie pozwolenie i odbiera te 

odpady od Wykonawcy. 

19. Proces przetwarzania odpadów musi się odbywać zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 

r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) oraz 

z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.). 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego udzielania wszelkich informacji związanych z 

realizacją niniejszej umowy – na każdą prośbę/wniosek Zamawiającego i w zakresie przez niego 

wskazanym. 

2. Osobą wyznaczoną przez Wykonawcę do kontaktów w zakresie realizacji niniejszej umowy 

jest…………………………………………., tel…………..…………., e-mail…………………………….. 

 

§ 3 

1.      Zamawiający wskazuje jako osobę odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia ze strony 

Zamawiającego ……………………………………………….. kontakt:…………………….. 

2.      Zamawiający telefonicznie wzywa Wykonawcę do usunięcia uchybień w czasie nie dłuższym, niż  1 

godzina. Po przekroczeniu tego czasu, Zamawiający ma prawo nałożyć na Wykonawcę karę 

umowną w wysokości określonej w umowie. 

3.      Zagospodarowanie odpadów ma zostać potwierdzone Kartą Przekazania Odpadów, której wzór 

został określony w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699  

z późn. zm.) oraz aktach wykonawczych do tej ustawy, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy 

każdorazowo z przekazaniem odpadów. Dopuszczalne jest sporządzenie zbiorczej Karty 

Przekazania Odpadów obejmującej odpady danego rodzaju przekazywane łącznie w czasie 

jednego miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego transportującego odpady, temu 

samemu posiadaczowi odpadów. Zbiorczą kartę przekazania odpadów należy sporządzić 

niezwłocznie po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego. 
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§ 4 

Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy w terminie od 17.01.2023 r. do 16.01.2024 

r. 

§ 5 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania zamówienia, z 

zastrzeżeniem ust. 7, nie przekroczy: 

 w kwocie netto złotych: _________     (słownie złotych: _______________________________) 

w kwocie brutto złotych: ________     (słownie złotych: ________________________________) 

w tym podatek VAT w wysokości ______ %, to jest w kwocie złotych : ___________________  

(słownie złotych:: ____________________________________________________________). 

2. Wynagrodzenie za wykonaną usługę obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją zgodnie 

z umową. 

3. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będą wystawiane ostatniego roboczego dnia miesiąca przez 

Wykonawcę faktury VAT za każdy miesiąc z dołu. Do faktury dołączone będzie zbiorcze zestawienie 

dostarczonych odpadów. 

4. Termin zapłaty wynosi 21 dni od daty wystawienia przez wykonawcę faktury VAT – na rachunek 

bankowy wskazany na fakturze.  

5. Za datę zapłaty uważa się momenty obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

6. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest załączyć wszystkie dokumenty wymagane na podstawie 

niniejszej Umowy. 

7. Wysokość wynagrodzenia maksymalnego może ulec zmianie, o ile wynika to z rzeczywistej ilości 

odpadów, które Wykonawca jest zobowiązany przyjąć do zagospodarowanie w związku z realizacją 

zamówienia przy zachowaniu cen jednostkowych określonych w ofercie. Zmiana taka wymaga 

formy aneksu. 

§ 6 

1. Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia Zamawiającemu wszystkich podwykonawców przed ich 

przystąpieniem do realizacji powierzonej im części przedmiotu umowy oraz poinformowania o 

zmianie podwykonawców lub rezygnacji z ich udziału w realizacji przedmiotu umowy.  

2. Do skutecznego zgłoszenia, zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy wymagane jest, aby stosowna 

informacja w formie pisemnej została skierowana do Zamawiającego.  

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna być zgłoszona Zamawiającemu przed przystąpieniem 

przez podwykonawcę do wykonywania powierzonej mu części przedmiotu umowy, a w przypadku 

rezygnacji – w terminie 7 dni od dnia rezygnacji z udziału podwykonawcy w realizacji przedmiotu 

umowy.  

4. Informacja, o której mowa w ust. 1 powinna zawierać firmę podwykonawcy, adres do korespondencji 

oraz powierzoną do wykonania podwykonawcy część przedmiotu umowy, wraz ze wskazaniem jej 

wartości. 
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§ 7 

1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia, stwierdzenia 

wad lub uchybień, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego wykonania lub należytego wykonania, 

usunięcia wad  lub uchybień wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. 

2. Po bezskutecznym upływie terminu Zamawiający uprawniony jest do zlecenia wykonania usługi 

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez zezwolenia sądu, ewentualnie – do 

odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (z zastrzeżeniem 

możliwości naliczenia kary umownej, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt. 1 niniejszej Umowy). 

 

§ 8 

1. Zamawiający zgodnie z art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące 

czynności w zakresie realizacji zamówienia: 

a) Pracownika wykonujący czynności administracyjno-biurowe, polegające w szczególności 

na sprawowaniu nadzoru nad realizacją umowy, wystawianiu faktur VAT oraz 

prowadzeniu i przekazywaniu zamawiającemu dokumentacji dotyczącej odpadów np. 

wystawianiu kwitów wagowych, 

2. W zakresie, w jakim Zamawiający, na podstawie art. 95 PZP określił w SWZ wymagania 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu umowy, Wykonawca gwarantuje 

Zamawiającemu, że osoby wykonujące te czynności będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym wykonanie tego zobowiązania („Obowiązek Zatrudnienia”) 

może nastąpić również poprzez zatrudnienie osób wskazanych przez podwykonawców. 

3. Przed rozpoczęciem realizacji czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, w 

stosunku do osób mających wykonywać te czynności, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu, następujące dokumenty: 

1) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, zawierające informacje, w tym dane osobowe niezbędne do 

zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i 

nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o 

pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika.  

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób, do których odnosi się Obowiązek 

Zatrudnienia wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zawierać informacje, w tym dane osobowe 

niezbędne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności 

imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy 

o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika.  

- pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności.  
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4. W przypadku zmiany składu osobowego personelu Wykonawcy realizującego czynności, do których 

odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania 

poszczególnych czynności Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla tych osób 

dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1 - 2, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji 

tych czynności. 

5. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla 

osób realizujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia dokumenty, o których 

mowa w ust. 3.  Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowi 

przypadek naruszenia Obowiązku Zatrudnienia 

6. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

 

§ 9 

1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne, które Wykonawca jest zobowiązany 

zapłacić na rzecz Zamawiającego: 

1) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 niniejszej Umowy  -  

w przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, 

2) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy  

w przypadku nieuzasadnionego braku odebrania odpadów zgodnie  z przyjętym 

harmonogramem, 

3) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy  

w przypadku nieuzasadnionego braku realizacji obowiązku, o którym mowa w §1 ust. 15 

Umowy, 

4) w wysokości 2.000,00 zł, w przypadku niewykonania przez Wykonawcę jakiegokolwiek 

obowiązku informacyjnego (w tym sprawozdawczego) przewidzianego w niniejszej Umowie,  

5) w wysokości 2%wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 niniejszej Umowy  za każdy 

stwierdzony przypadek wykonywania umowy niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

6) Za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę Obowiązku Zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę  o którym mowa w § 8 niniejszej umowy – Wykonawca zapłaci  karę w wysokości 

500 zł. 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jakich może dochodzić Zamawiający od Wykonawcy 

wynosi maksymalnie 10% wartości netto umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jakich może dochodzić Wykonawca od 

Zamawiającego wynosi maksymalnie 5% wartości netto umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 

niniejszej Umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie Cywilnym. 
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5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez 

Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. W razie opóźnienia w zapłacie Zamawiający może 

potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy względem 

Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. 

§ 10 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, innych przepisach obowiązującego 

prawa, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w poniżej opisanych 

przypadkach:  

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu;  

2) otwarcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy;  

3) wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru lub ewidencji;  

4) zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie Umowy;  

5) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami określonymi w 

niniejszej umowie, pomimo jednokrotnego wezwania przez Zamawiającego do prawidłowej 

realizacji i wyznaczenia 14-dniowego terminu na usunięcie nieprawidłowości.  

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. Termin na złożenie oświadczenia 

o odstąpieniu wynosi 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uprawniających do 

odstąpienia od umowy, a określonych w niniejszym paragrafie. 

 

§ 11 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić tylko za zgodą obu Stron w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość 

dokonania takiej zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej 

zmiany. 

3. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje 

zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 

1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy lub 

Zamawiającego bez zmian samego Wykonawcy lub Zamawiającego (np. zmiana siedziby, 

adresu, nazwy),  

2) dopuszczalna jest zmiana numeru rachunku bankowego wykonawcy, podanego w umowie, w 

przypadku zmiany rachunku bankowego wykonawcy, na który następować ma zapłata 

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia, 
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3) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących 

przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu 

prawnego, 

4) dopuszczalna jest zmiana personelu wskazanego w umowie, w przypadku gdy wystąpiła 

konieczność zmiany personelu wykonawcy, zamawiającego oraz numerów kontaktowych 

wymienionych w umowie,  

5) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na 

przedmiot świadczenia,  

6) dopuszczalna jest zmiana sposobu, w tym częstotliwości wykonania przedmiotu zamówienia 

wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany w przypadku wprowadzenia zmian w stosunku do 

szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania dostaw w sytuacji 

konieczności usprawnienia procesu realizacji przedmiotu umowy, 

7) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia spowodowana 

przedłużającą się procedurą przetargową, jeżeli z powodu przedłużającej się procedury 

przetargowej nie jest możliwa realizacja zamówienia w pierwotnym terminie.  

8) W przypadku zmiany ceny produktów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia zmiana 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 będzie możliwa w przypadku zmiany ceny 

produktów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o więcej niż 30 % w stosunku do 

ceny produktów lub kosztów obowiązujących w dniu otwarcia ofert: 

a) Przez zmianę wysokości cen produktów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia rozumie się zarówno wzrost, jak i obniżenie odpowiednio cen lub kosztów 

względem cen lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy 

określonego w ofercie; 

b) Poziom wzrostu kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz zmiana wysokości 

wynagrodzenia zostaną ustalone na podstawie: 

 wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ogółem ogłaszanym kwartalnie, przy czym wówczas Strony uwzględniają 

wyłącznie komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2023 r. i kolejne  lub 

 szczegółowej kalkulacji kosztów wraz ze wskazaniem ich wpływu na koszty 

realizacji zamówienia przedłożonej przez Wykonawcę, przy uwzględnieniu  

cen, odpowiednio na dzień otwarcia ofert oraz na dzień wprowadzenia zmiany 

do umowy; 

c) Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia 

przez Wykonawcę lub Zamawiającego oświadczenia o wysokości wzrostu ceny 

produktów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia wraz ze wskazaniem 
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podstawy zmiany odpowiednio do postanowienia lit. b. Przy powołaniu na podstawę 

zmiany wynagrodzenia, o której mowa w lit. b tiret 2. szczegółowa kalkulacja kosztów 

wraz ze wskazaniem ich wpływu na koszty realizacji zamówienia stanowi załącznik do 

oświadczenia;  

d) W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania oświadczenia Strona, która 

otrzymała oświadczenie, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim 

zatwierdza oświadczenie, oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie umowne 

powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z 

uzasadnieniem. 

Zmiany wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 8  możliwe będą nie częściej niż 2 razy w 

okresie obowiązywania umowy. Łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia nie może 

przekroczyć 30 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.  

 

§ 12 

1. Wykonawca oświadcza, że znana jest mu treść postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.  

o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze 

zm.). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem minimalnych 

wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których to 

wymaganiach mowa w art. 6 ustawy wskazanej w ust. 1 oraz w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, a także  innych przepisach powszechnie obowiązujących. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  

w ramach niniejszej umowy, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania,  

o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy wskazanej w ust. 1.  

 

§ 13 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 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)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych są Usługi Komunalne Sp. z o.o w Środzie 

Wielkopolskiej; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Usługach Komunalnych Sp. z o.o. jest Pan Wojciech 

Wośkowiak ,kontakt: iod@tmp.pl *; 

mailto:iod@tmp.pl
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 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Zagospodarowanie 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 09 04 – zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych”, UK/04/2022, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa –  

w szczególności Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. 

U. z 2022 r. poz. 902).  

 W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą 

być przekazywane do państw spoza EOG1 .  

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy o udzielnie 

zamówienia publicznego, oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu jej realizacji, 

prowadzonym zgodnie z art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.). Po zakończeniu sprawy Pani/Pana dane 

osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celach określonych ustawą Prawo zamówień 

publicznych przez 4 lata obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych 

bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; 

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− 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 ***; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

 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. 

 

§ 14 
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1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

3. Załącznikami do niniejszej umowy są: 

1) specyfikacja warunków zamówienia, 

2) oferta Wykonawcy. 

4. Załączniki wymienione w ust. 4 stanowią integralną część umowy. 

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

  

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 

       


