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Istotne postanowienia umowy  

 

zawarta w dniu ……………………….. w Kolbuszowej 

pomiędzy: 

Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Kolbuszowej przy ulicy Piłsudskiego 111, 36-100 Kolbuszowa, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie  - 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000593583, NIP 814-16-85-

725, REGON 363020205 o kapitale zakładowym 818.000,00 zł reprezentowana przez Adama 

Maternia – Prezes Zarządu 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a 

 

………………………………… 

reprezentowana przez –………………………………. 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

 

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, została zawarta umowa 

następującej treści: 

Spis treści 

§ 1. Przedmiotu umowy ......................................................................................................................... 2 

§ 2. Termin realizacji ............................................................................................................................ 2 

§ 3. Wynagrodzenie ............................................................................................................................... 2 

§ 4. Obowiązki Wykonawcy ................................................................................................................. 4 

§ 5. Odpowiedzialność Wykonawcy ..................................................................................................... 5 

§ 6. Pracownicy Wykonawcy uczestniczący w realizacji umowy. ..................................................... 5 

§ 8. Ochrona danych osobowych .......................................................................................................... 6 

§ 9. Obowiązki Zamawiającego ............................................................................................................ 8 

§ 10. Przedstawiciele stron nadzorujący wykonanie umowy ............................................................. 9 

§ 11. Kary umowne ................................................................................................................................ 9 

§ 12. Odstąpienie od umowy ............................................................................................................... 10 

§ 13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ........................................................................ 11 

§ 14. Ubezpieczenie Wykonawcy ........................................................................................................ 11 

§ 15. Reklamacje .................................................................................................................................. 11 



Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej 

Spółka z o.o. 

ul. Piłsudskiego 111A 

36-100 Kolbuszowa 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA  

ROZDZIAŁ IV 

-  ISTOTNE 

POSTANOWIENIA UMOWY 

 

2 
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§ 1. Przedmiotu umowy 

1. Przedmiotem umowy jest zadanie pn.: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych  

o kodzie 20 03 01” 

2. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia umowy dysponuje instalacją służącą 

zagospodarowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie  

20 03 01. 

3. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na  

zagospodarowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 

01 odbieranych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Kolbuszowa, 

Gminy Cmolas i Gminy Dzikowiec. 

4. W okresie realizacji zamówienia szacunkowa masa dostarczonych niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych wyniesie 825 Mg. Minimalna masa dostarczonych 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wyniesienie 700 Mg. 

5. Wskazane ilości odpadów komunalnych określona w pierwszym zdaniu ust. 4, stanowi 

wartość przybliżoną wyliczoną według ilości odpadów zebranych w latach poprzednich  

(z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu ilości odpadów). Zamawiający zastrzega sobie 

prawo zmniejszenia (nie więcej niż do ilości podanej w zdaniu drugim ust. 4. 

6. Dostawa niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji odbywać się 

będzie pojazdami Zleceniodawcy, którymi będą odbierane odpady tego rodzaju od właścicieli 

nieruchomości niezamieszkałych. Wykaz tych pojazdów, zostanie przekazany Wykonawcy po 

zawarciu umowy na odbiór i transport odpadów komunalnych przed pierwszą dostawą 

odpadów i będzie na bieżąco aktualizowany. 

 

§ 2. Termin realizacji 

1. Realizacja przedmiotu umowy obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia  

31 rudnia 2020 r.  

 

§ 3. Wynagrodzenie 

1. Zgodnie ze złożoną ofertą maksymalne wynagrodzenie ofertowe za wykonanie przedmiotu 

zamówienia stanowi kwotę brutto …………………………………………..…. zł (słownie: 

………………………………………………………………………………..… zł00/100). 

2. Wartość wynagrodzenia za 1 Mg wynosi kwotę brutto ……………….………… zł (słownie: 

……………………………………………………….……. zł …………….../100). 

3. Wartość wynagrodzenia ofertowego za wykonanie przedmiotu zamówienia została podana w 

formularzu ofertowym jako iloczyn: ceny jednostkowej brutto za 1 Mg zagospodarowania 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz szacunkowej masy tych 

odpadów w okresie realizacji umowy. 



Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej 

Spółka z o.o. 

ul. Piłsudskiego 111A 

36-100 Kolbuszowa 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA  

ROZDZIAŁ IV 

-  ISTOTNE 

POSTANOWIENIA UMOWY 

 

3 
 

4. Strony ustalają, iż za realizację zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, stanowiące 

iloczyn: ceny jednostkowej brutto za 1 Mg zagospodarowanych niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych oraz rzeczywistej masy tych odpadów w okresie 

realizacji umowy. 

5. Strony zgodnie oświadczają, iż świadome są tego, że rzeczywista masa niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych dostarczonych do zagospodarowania na podstawie 

niniejszej umowy może różnić się od masy szacunkowej (w Mg) określonej przez 

Zamawiającego. 

6. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia odbywać  

się będzie w okresach miesięcznych.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania prawidłowo wystawionych faktur 

miesięcznych wystawionych nie częściej niż dwa razy w miesiącu. 

8. Strony postanawiają, iż faktury zawierające błędy w zakresie danych określonych  

w niniejszym paragrafie lub niezawierających danych określonych w niniejszym paragrafie, 

jak również faktura zawierająca błędy dotyczące jakiejkolwiek pozycji przewidzianej 

przepisami prawa lub niezawierająca wszystkich danych wymaganych przepisami prawa może 

zostać zwrócona Wykonawcy bez księgowania przez Zamawiającego. Strony zgodnie 

postanawiają, że w przypadku zwrotu faktury przez Zamawiającego, dniem otrzymania 

faktury przez Zamawiającego jest dzień otrzymania przez Zamawiającego faktury 

wystawionej prawidłowo. Prawidłowe wystawienie faktury może nastąpić również poprzez 

wystawienie faktury korygującej i w takich przypadkach dniem otrzymania faktury przez 

Zamawiającego faktury korygującej przez Zamawiającego jest dzień otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury korygującej wraz z fakturą pierwotnie 

wystawioną (korygowaną). 

9. W przypadkach przewidzianych w ust. 9 niniejszego paragrafu, Zamawiający nie będzie 

zobowiązany do dokonania płatności objętej fakturą do momentu otrzymania  

od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury, a Wykonawca nie będzie miał prawa 

naliczania odsetek za zwłokę w płatności wynagrodzenia. 

10. Faktury miesięczne za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca winien wystawić  

na Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 111a, 36-100 

Kolbuszowa jako nabywcę usługi. 

11. Zapłata faktur za wykonane usługi następować będzie w terminie 21 dni licząc od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto 

Wykonawcy wskazane w fakturze, a określone w załączniku do niniejszej umowy pn.: 

Oświadczenie, że numer konta bankowego wskazanego przez Wykonawcę, jest rachunkiem 

bankowym, dla którego bank prowadzi rachunek VAT. 

12. Wykonawca oświadcza, że rachunek o którym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu będzie w 

okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. rachunkiem rozliczeniowym zawartym w wykazie 

podmiotów prowadzonych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z art. 96 b 

Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 

z późn. zm.). 

13. W sytuacji, gdy – począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r. – w dniu dokonania przez 

Zamawiającego zlecenia przelewu z tytułu umowy, rachunek Wykonawcy zawarty  

w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie 
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z art. 96 b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) jest inny niż wskazany w ust. 12 niniejszego 

paragrafu Zamawiający dokona zapłaty na rachunek zawarty w tym wykazie bez konieczności 

dokonywania zmiany umowy a zapłata przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy 

zawarty w tym wykazie w dniu dokonania polecenia przelewu stanowi wykonanie przez niego 

umowy w tej części zwalnia go z długu w tej części a Wykonawcy nie przysługuje wobec 

Zamawiającego żadne roszczenie z tego tytułu np. o dokonanie zapłaty, o odszkodowanie, o 

wykonanie umowy, który podpisując niniejszą umowę się zrzeka.  

14. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy. 

15. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT oraz  

że posiada nr NIP: …………………………………….. . 

16. Wykonawca oświadcza, ze jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT oraz posiada nr 

NIP: ………………………………………………………. . 

 

§ 4. Obowiązki Wykonawcy 

1. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy: 

1) Zapewnienie przyjmowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

w instalacji do ich zagospodarowania w dni robocze od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 7:00 do 20:00 oraz w soboty od 7:00 do 15:00: 

a. W przypadku wyczerpania limitu ilości danego opadu, nałożonego Decyzją 

Marszałka na przetwarzanie odpadów oraz w przypadku braku możliwości 

prowadzenia przez Wykonawcę prawidłowego procesu technologicznego 

przetwarzania odpadów, w szczególności braku możliwości przekazania 

wytworzonych frakcji do dalszego zagospodarowania, zgodnie z Decyzją, 

oraz w przypadku dostarczenia odpadów niezgodnych z deklarowanymi, 

Wykonawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia odpadów,  

a Zamawiającemu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia finansowe, 

zwłaszcza odszkodowawcze. 

b. Za skład morfologiczny przyjmowanych odpadów odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający. W przypadku przywiezienia odpadów niedopuszczalnych 

Decyzją wymieniona w ppkt a. także odpadów nieznanego pochodzenia i 

odpadów niezgodnych z deklarowanymi, Zamawiający jest zobowiązany do 

usunięcia odpadów z terenu instalacji na własny koszt w terminie 

wyznaczonym przez obsługę instalacji. 

c. Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania przepisów porządkowych 

ustalonych w Regulaminach i Instrukcjach dla Instalacji Wykonawcy. 

d. Zamawiający zobowiązuje się do sporządzania karty przekazania odpadu 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie wzoru dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Z 2019 roku, poz. 819). 

e. Zleceniodawca zobowiązuje się przestrzegać obowiązków wynikających  

z elektronizacji gospodarowania odpadami, w szczególności w zakresie 

prowadzenia ewidencji odpadów w systemie teleinformatycznym.  

W przypadku naruszenia przez Zamawiającego wymagań w zakresie 
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elektronizacji gospodarowania odpadami, Wykonawca zastrzega sobie prawo 

odmowy przyjęcia odpadów, a Zamawiającemu nie przysługuje z tego tytułu 

żadne roszczenie finansowe, zwłaszcza odszkodowawcze. 

f. W przypadku wystąpienia zdarzenia nagłego, nieprzewidzianego, 

niezależnego od woli stron, uniemożliwiającego wykonanie umowy, zastrzega 

się możliwość przerwy w przyjmowaniu odpadów. 

2) Potwierdzenie przyjęcia odpadów na Kartach Przekazania Odpadów, rozumianych 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r.  

w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów  

(Dz. U. poz. 819), dla każdego pojazdu dostarczającego odpady do instalacji oraz 

przekazywanie ich kopii na żądanie Zamawiającego. 

3) Dołączenie do miesięcznych faktur za realizację usługi informacji o masie odpadów 

komunalnych przyjętych do zagospodarowania. 

 

§ 5. Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłową organizację i zabezpieczenie prac  

w czasie ich trwania.  

2. Wykonawca winien posiadać zasoby ludzkie w ilości gwarantującej sprawną realizację 

przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich 

pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone tym osobom, powstałe  

w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

4. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniem bezpośrednio do Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić wszelkie koszty poniesione przez 

Zamawiającego, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami 

zastępstwa procesowego. 

 

§ 6. Pracownicy Wykonawcy uczestniczący w realizacji umowy. 

1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy 

stosunku pracy określone w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). 

2. Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu prac 

związanych z wykonywaniem całego zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną 

osobę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej były wykonywane przez osoby 

zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

3. Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonywania zamówienia), co do których wykonania 

zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia: 

1) Czynności pracownika wykonującego bezpośrednio prace związane  

z wykonywaniem zamówienia. 

4. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób – Zamawiający wymaga: 
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1) Aby Wykonawca na wezwanie Zamawiającego dostarczył wykaz pracowników 

zawierający skład osobowy pracowników wykonujących prace związane  

z wykonaniem zamówienia, niezbędnych do należytego wykonania zamówienia  

w określonym przez Zamawiającego terminie, 

5. W trakcie realizacji umowy Zamawiający, w wyznaczonym pisemnie terminie, zastrzega 

sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia 

przez Wykonawcę, Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wskazanych w ust. 3. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia, na każde wezwanie Zamawiającego  

(w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze od dnia doręczenia wezwania): 

1) Oświadczenia Wykonawcy, o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie 

to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, 

2) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności, 

których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 

zakres obowiązków). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana  

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. Informacje takie jak: imię, nazwisko, data zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków powinny  

być możliwe do zidentyfikowania, 

3) Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez 

Wykonawcę, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudniania na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, poświadczonej  

za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę kopii 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę  

do ubezpieczeń, zanonimizowanej w sposób zapewniający ochronę zgodnie  

z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 2. 

 

§ 8. Ochrona danych osobowych 

1. Strony zobowiązują się wzajemnie przestrzegać zasad ochrony danych osobowych 

wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego w tym Ustawy o ochronie 

danych osobowych i Rozporządzenia RODO oraz określonych w niniejszej Umowie. 

2. Jeżeli przy wykonywaniu niniejszej Umowy Strona uzyska dostęp do danych osobowych, 

których administratorem jest druga Strona, Strona która uzyskała dostęp do danych 

osobowych zobowiązana jest do zachowania tych danych osobowych w tajemnicy, jak 

również do zapewnienia, aby wszelkie zbiory zawierające takie dane osobowe były należycie 

zabezpieczone. Strona, która uzyskała dostęp do danych osobowych, których administratorem 

jest druga Strona, zobowiązana jest do postępowania z danymi w sposób gwarantujący 

poszanowanie praw i wolności osób, których te dane dotyczą. 
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3. Wszelkie obowiązki Stron wynikające z postanowień niniejszej umowy odnoszą  

się także do poszczególnych pracowników oraz współpracowników Stron uczestniczących w 

przetwarzaniu danych osobowych. Strony zobowiązują się podjąć wszelkie niezbędne 

działania w celu zapewnienia, aby ich pracownicy oraz współpracownicy posiadali niezbędną 

wiedzę w zakresie zasad ochrony danych osobowych, o których mowa w niniejszej Umowie, 

wynikająca zarówno z Umowy, jak i z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Strona Umowy przetwarzająca dane osobowe ponosi względem Strony będącej 

administratorem tych danych osobowych odpowiedzialność za szkodę wynikłą  

z naruszenia postanowień niniejszego punktu Umowy oraz umowy o powierzenie 

przetwarzania danych osobowych. Odpowiedzialność Strony przetwarzającej dane osobowe, o 

której mowa w zdaniu poprzednim, nie wyłącza uprawnienia Strony będącej administratorem 

danych osobowych do dochodzenia innych roszczeń wynikających z niniejszej Umowy, 

umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych lub wynikające z powszechnie 

obowiązujących przepisów.  

5. W wypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń do Strony będącej 

administratorem danych osobowych, a dotyczące naruszenia przez drugą Stronę postanowień 

niniejszego paragrafu Umowy lub umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych 

Strona, która przetwarza dane osobowe jest zobowiązana zwolnić Stronę będącą 

administratorem danych osobowych z długu (na podstawie art. 392 Kodeksu cywilnego), a w 

wypadku wytoczenia przez osobę trzecią procesu przeciwko Stronie będącej administratorem 

danych osobowych, wstąpić do procesu w charakterze interwenienta ubocznego obok tej 

Strony. 

6. W wypadku, gdyby Strona będąca administratorem danych osobowych została zobowiązana 

na mocy orzeczenia sądu lub innego uprawionego organu do spełnienia jakichkolwiek 

świadczeń na rzecz osoby trzeciej, w związku z naruszeniem przez drugą Stronę postanowień 

niniejszej umowy lub umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, Strona która 

dopuściła się naruszenia zobowiązana jest zwrócić drugiej Stronie wszelkie wynikłe z tego 

tytułu koszty, w tym wypłacone odszkodowania, zadośćuczynienia, koszty sądowe oraz 

koszty zastępstwa procesowego. 

7. Wykonawca jako Administrator danych powierza Zamawiającemu jako Podmiotowi 

przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części RODO) dane osobowe o których mowa w § 7 

umowy, przy czym przetwarzanie to będzie dokonywane wyłącznie w zakresie  

i w celu niezbędnym do prawidłowego wykonywania umowy. 

8. Wykonawca powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych osobowych w następującym 

zakresie: sprawdzenia i kontroli spełnienia wymagań, o których mowa w § 7 Umowy. 

9. Zamawiający zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie określonym w 

ust. 8. 

10. Zamawiający zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe zgodnie z niniejszą 

umową, RODO oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego,  

które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

11. Zamawiający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymagania RODO. 

12. Zamawiający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych osobowych, do ich zabezpieczenia 

poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających 
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adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z przetwarzaniem danych 

osobowych, o których mowa w art. 32 RODO. 

13. Zamawiający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu danych 

osobowych. 

14. Zamawiający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych 

wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej 

Umowy. 

15. Zamawiający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych 

wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej 

umowy. 

16. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa  

w art. 28 ust. 3 pkt b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia  

do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia 

ich u Wykonawcy, jak i po jego ustaniu. 

17. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem 

usuwa/zwraca Wykonawcy wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, 

chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych 

osobowych. 

18. W miarę możliwości Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązać 

się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się 

z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO. 

19. Wykonawca udostępnia wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków 

określonych w art. 28 RODO. 

20. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

21. Zamawiający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 

niezgodnie treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych danych 

osobowych osobom nieupoważnionym. 

22. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym 

postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania 

przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o każdej decyzji 

administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych  

do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych 

kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania tych danych osobowych. 

 

§ 9. Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) Przekazania Wykonawcy nazwy firmy dostarczającej niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne wraz z wykazami pojazdów dostarczających te odpady, 

zawierającymi numery rejestracyjne pojazdów, które będą na bieżąco aktualizowane. 

2) Potwierdzenia i rozliczenia usługi oraz dokonywania zapłaty w terminach płatności na 

podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur. 
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§ 10. Przedstawiciele stron nadzorujący wykonanie umowy 

1. Koordynatorem realizacji usług wynikających z niniejszej umowy ze strony Zamawiającego 

będzie: ……………………………..  

2. Osobą odpowiedzialną za realizację usług wynikających z niniejszej umowy ze strony 

Wykonawcy będzie: ……………………………………………………………………… 

 

§ 11. Kary umowne 

1. Kary umowne będą naliczane w następujących przypadkach oraz w podanych wysokościach: 

1) W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną  

w wysokości 10 % brutto kwoty określonej w § 3 ust. 1.  

2) W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 10 % brutto określonej w § 3 ust. 1, 

3) Za niezgodną z prawem i niniejszą umową odmowę przyjęcia niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji – w wysokości 500 zł brutto  

za każdy taki przypadek, 

4) Za niepotwierdzenie Karty Przekazania Odpadów, zgodnie z zapisem § 5 pkt 2 

niniejszej umowy – w wysokości 500 zł brutto za każdy taki przypadek. 

5) W przypadku nieuiszczenia płatności przez Zamawiającego w terminie wynikającym 

z przedłożonej faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę  

w wysokości 500 zł za każdy taki przypadek. 

6) W przypadku nieprzestrzegania przez Zamawiającego przepisów porządkowych 

ustalonych w Regulaminach i Instrukcjach dla Instalacji Wykonawcy Zamawiający 

zapłaci karę umową w wysokości 3 % brutto określonej w § 3 ust. 1. 

7) W przypadku gdy skład morfologiczny dostarczonych przez Zamawiającego odpadów 

jest niedopuszczalny zgodnie z Decyzją Marszałka na przetwarzanie odpadów 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 3 %  brutto kwoty 

określonej w § 3 ust. 1. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu niespełnienia wymagań,  

o których mowa w § 7: 

1) za zwłokę w dostarczeniu wykazu pracowników określonego w § 7 ust. 4 pkt 1 

umowy we wskazanym terminie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 500 zł brutto, za każdy dzień zwłoki. 

2) Zamawiający może odstąpić od umowy i naliczyć karę wskazaną w ust. 2 pkt 1, jeżeli 

Wykonawca spóźni się z przedłożeniem wykazu pracowników we wskazanym 

terminie w ilości powyżej 15 dni od dnia wymaganego umową na złożenie wykazu 

pracowników, pomimo wcześniejszego wezwania Wykonawcy do dostarczenia 

wykazu. 

3) Za nieumożliwienie lub utrudnienie przeprowadzenia kontroli, o której mowa  

w § 7 ust. 5, kwotę 500 zł brutto za każdy taki przypadek. 

4) Za uchybienie obowiązkom określonym w § 7 ust 6 kwotę w wysokości 300 zł brutto 

za każdy taki przypadek. 
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3. W przypadku złożenia oświadczenia o którym mowa w § 1 ust. 2 niezgodnie z prawdą 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% brutto kwoty określonej 

w § 3 ust. 1,  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, 

a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie. 

5. Strony umowy mogą dochodzić odszkodowania w wysokości przekraczającej wysokość kar 

umownych. 

6. Odstąpienie od umowy nie wyłącza możliwości naliczenia kar umownych. 

 

§ 12. Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) Wystąpienia 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 bezpieczeństwa publicznemu. 

2) Utraty możliwości prawidłowego wykonywania umowy, w szczególności należy 

przez to rozumieć utratę zezwoleń, uprawnień czy statusu niezbędnego do 

wykonywania umowy. 

3) Nie rozpoczęcia przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu umowy w pełnym 

zakresie albo zaprzestania realizacji umowy w pełnym zakresie w okresie powyżej 7 

dni kalendarzowych. 

4) Nie realizowania przedmiotu umowy przez Wykonawcę zgodnie z jej 

postanowieniami pomimo trzykrotnego uprzedniego wezwania. 

5) Naliczenie kar umownych w wysokości 50 % wynagrodzenia miesięcznego brutto, 

6) Gdy Wykonawca w rażący sposób narusza umowę, w szczególności bezprawnie 

odmawia odbioru odpadów komunalnych objętych umową. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości,  

o których mowa w ust. 1, w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w wyniku zmiany 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym prawa miejscowego) mających wpływ 

na możliwość realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 1, niezgodnie z prawdą 

Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

6. Wykonawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu 

wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia działań niezgodnych z obowiązującym prawem w 

zakresie gospodarowania odpadami po stronie Zamawiającego w następujących sytuacjach: 

1) Celowe dostarczanie odpadów o innym kodzie jak w karcie przekazania odpadu, 

2) Zaniżenie wagi dostarczanych niesegregowanych odpadów komunalnych, 

3) Brak właściwego opakowania jest wymagane przepisami prawa, 

4) Rozcieńczania i mieszania odpadów mające na celu wprowadzenie w błąd 

Wykonawcę. 
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7. Stronom przysługuje także prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych  

w Kodeksie cywilnym. 

 

§ 13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Nie dotyczy 

 

§ 14. Ubezpieczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać opłaconą polisę OC z tytułu prowadzonej działalności 

przez okres trwania umowy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 

Wykonawca posiada ubezpieczenie z tytułu OC zdolne do obsługi ewentualnych roszczeń w 

zakresie deliktu, gdzie wysokość sumy gwarancyjnej będzie nie mniejsza niż 500 000,00 zł. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do kontynuacji polisy OC przez cały okres trwania umowy. 

Wykonawca przez cały okres trwania umowy zobowiązany jest do uzupełnienia kwoty 

ubezpieczenia do kwoty wskazanej w ust. 1, w przypadku dokonania wpłat odszkodowań z 

zawartej umowy ubezpieczenia. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

potwierdzenie uiszczenia opłaty na kontynuację ubezpieczenia. 

3. W przypadku gdy Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku, o którym mowa w ust. 2  

w terminie 14 dni, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia polisy OC, o której mowa 

w ust. 1 w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz potrącenia kosztu tego ubezpieczenia z 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 15. Reklamacje 

Reklamacje złożone przez Zamawiającego dotyczące nieprawidłowego wykonywania umowy, 

załatwiane będą przez Wykonawcę w terminie do 7 dni kalendarzowych. Niezgłoszenie przez 

Wykonawcę zastrzeżeń w w/w terminie oznacza uznanie reklamacji przez Wykonawcę. 

 

§ 16. Warunki zmiany umowy 

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych  

w art. 144 ust.1 pkt. 2-6) ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z warunkami 

określonymi w postanowieniach przepisu art. 144 tej ustawy) – przewiduje również możliwość 

dokonywania zmian postanowień umowy także w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, w poniższych okolicznościach: 

1) Zaistnienia, po zawarciu umowy, siły wyższej, przez którą na potrzeby zamówienia 

rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony umowy więzi prawnej: 

a. o charakterze niezależnym od stron, 

b. którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, 

c. którego nie można uniknąć, ani którego strony nie mogły zapobiec przy 

zachowaniu należytej staranności. 

2) W razie zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływającego na zasady odbierania 

i zagospodarowania odpadów. 

3) Wprowadzenia zmian w stosunku do SIWZ w zakresie wykonywania prac 

wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji możliwości 

usprawnienia realizacji przedmiotu umowy, 

4) W uzasadnionych przypadkach zmiany częstotliwości wywozu odpadów komunalnych, 
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za zgodą Wykonawcy, 

5) W przypadku określonych przepisami prawa. 

2. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

zmiany: 

1) Stawki podatku od towarów i usług. 

2) Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie Ustawy  

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2018 

r. poz. 2177). 

3) Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 

4) Zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w Ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

(Dz. U. poz. 2215 z późn. zm.). 

5) Stawki opłat, o której mowa w art. 291 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.). 

6) Wynagrodzenie może ulec podwyższeniu w przypadku cen za przyjęcie odpadów 

powstałych w wyniku procesów zagospodarowania odpadów na Instalację, w tym cen za 

przyjęcie tzw. frakcji nadsitowej oraz frakcji odpadów balastowych. 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez 

Wykonawcę. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 1 Wykonawca składa pisemny 

wniosek o zmianę umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia odpowiednio  

w zakresie zmiany stawki podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenia kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, przy czym wysokość wynagrodzenia netto 

w ten sposób, że zostanie ona odpowiednio dostosowana do zmienionej stawki podatku VAT. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 2 Wykonawca składa pisemny 

wniosek o zmianę umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia odpowiednio do 

zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać: 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenia kwoty, o którą 

wzrosły koszty wykonywania zamówienia, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany 

wykazać wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na podwyższenie kosztów 

wykonania zamówienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek powinien 

obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji przedmiotu Umowy, które Wykonawca 

zobowiązany będzie ponieść w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie 

będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzenia pracownikom 

Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione odpowiednio  

o różnice pomiędzy wynagrodzeniem minimalnym z dnia zawarcia Umowy, 

a wynagrodzeniem minimalnym wynikającym z nowo wydanych przepisów.  

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 3 Wykonawca składa pisemny 

wniosek o zmianę umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia odpowiednio  

w zakresie dokonanych zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne  
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i zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz 

dokładne wyliczenia kwoty o którą wzrosły koszty związane z realizacją postanowień 

Umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać wpływ zmiany zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne na podwyższenie kosztów 

wykonania przedmiotu Umowy w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek powinien 

obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji przedmiotu Umowy, które Wykonawca 

obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad podlegania obowiązkowym 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 

6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 4 Wykonawca składa pisemny 

wniosek o zmianę umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia odpowiednio  

w zakresie dokonanych zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych, o których mowa w Ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 z późn. zm.). Wniosek powinien 

zawierać Wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenia kwoty, o 

którą wzrosły koszty związane z realizacją postanowień Umowy, w szczególności 

Wykonawca będzie zobowiązany wykazać wpływ zmian zasad gromadzenia i wysokości 

wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w Ustawie z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 z późn. zm.) 

na podwyższenie kosztów wykonania przedmiotu Umowy w stosunku do kalkulacji ceny 

ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji przedmiotu 

Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z tą zmianą. 

7. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 5 Wykonawca składa pisemny 

wniosek o zmianę umowy w tym zakresie. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenia kwoty, o którą wzrosły koszty 

związane z realizacją postanowień umowy, w szczególności Wykonawca będzie 

zobowiązany wykazać wpływ zmian opisanych w ust. 2 pkt 5 Umowy w stosunku do 

kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty 

realizacji przedmiotu Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z tą 

zmianą. 

8. Zamawiający po dokonaniu analizy wniosków, o których mowa w ust. 3-7, wyznacza datę 

negocjacji w celu ustalenia ostatecznej wysokości zmiany wynagrodzenia. 

9. Zmiana Umowy dotyczy zmiany wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych 

po dacie zawarcia aneksu do Umowy. 

10. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2, z wnioskiem o zmianę Umowy, na zasadach 

określonych odpowiednio w ust. 3-7 może wystąpić również Zamawiający. 

11. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 17. Klauzula Salwatoryjna 

1. Jeżeli sąd lub inny właściwy organ uzna jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy  

za nieważne lub niewykonalne, wówczas takie postanowienie zostanie uznane za uchylone, a 

pozostałe postanowienia niniejszej umowy pozostaną w pełni ważne i skuteczne, chyba że z 
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okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieskutecznością, czynność nie 

zostałaby dokonana. Niezależnie od powyższego, Strony przystąpią niezwłocznie  

do negocjacji w dobrej wierze mających na celu uzgodnienie treści i zadowalające obie Strony 

i które zastąpi postanowienie uznane za nieważne lub niewykonalne, przy czym  

to nowe postanowienie będzie spełniać cele określone niniejszą umową w zakresie 

dopuszczalnym przepisami prawa.  

2. Żaden z zapisów niniejszej umowy nie może zostać zinterpretowany przez Strony umowy 

przy zastosowaniu wykładni rozszerzającej z celem zawarcia umowy i nie będzie stanowić dla 

żadnej ze Stron podstawy do występowania z roszczeniem przekraczającym zapisy niniejszej 

umowy.  

 

§ 18. Postanowienia Końcowe 

1. Wykonawca nie może przenosić praw (wierzytelności) wynikających z niniejszej umowy 

(cesja) ani ich obciążać, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem 

nieważności. 

2. Wszelkie zawiadomienie, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku  

z niniejszą umową między stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę 

zawiadamiającą. Zamawiający dopuszcza przesłanie zawiadomień, korespondencji  

lub dokumentacji faksem lub pocztą elektroniczną (w postaci skanu dokumentów), jednak w 

takim przypadku konieczne jest doręczenie stronie dodatkowo oryginału zawiadomienia w 

formie pisemnej, 

3. Zawiadomienia będą wysyłane na adres, numery faksów oraz adresy poczty elektronicznej 

podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony  

o każdej zmianie miejsca, siedziby lub numeru faksu oraz adresu poczty elektronicznej. 

Zawiadomienie wysłane na ostatni znany adres zamieszkania lub siedziby oraz numer faksu 

lub adres poczty elektronicznej Strony uznaje się za doręczony. 

4. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy  

dla siedziby Zamawiającego. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa 

zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi, ustawą o odpadach oraz przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

6. Postanowienia niniejszej umowy są interpretowane i stosowane zgodnie z ustawą  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

7. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla 

Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy. 

 

Załączniki: 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

2. Oferta Wykonawcy, 

3. Wydruk z KRS Wykonawcy, 

4. Oświadczenie, że numer konta bankowego wskazanego przez Wykonawcę, jest rachunkiem 

bankowym, dla którego bank prowadzi rachunek VAT, 

5. Oświadczenie Wykonawcy czy jest podatnikiem VAT, 

6. Potwierdzenie dokonania wpisu w Rejestrze REGON. 
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WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 

  



Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej 

Spółka z o.o. 

ul. Piłsudskiego 111A 

36-100 Kolbuszowa 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA  

ROZDZIAŁ IV 

-  ISTOTNE 

POSTANOWIENIA UMOWY 

 

16 
 

Kolbuszowa, dnia ………………………… r. 

 

................................................................... 
nazwa 
................................................................... 
adres 
................................................................... 
NIP 
................................................................... 
imię i nazwisko 
................................................................... 
Pesel/nr dowodu osobistego 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że numer konta bankowego ………………………………………………………………, którego 

właścicielem jest ……………………………………………………………………………………………………., jest 

rachunkiem bankowym, dla którego bank prowadzi rachunek VAT.  

Na w/w rachunek będą dokonywane wpłaty z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia 

pn.:„Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01” wykorzystując mechanizm 

podzielonej płatności. 

 

 

 

 

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

podpis 
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Kolbuszowa, dnia …………………………………. r. 

 

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

nazwa 

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

adres 

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

NIP 

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

imię i nazwisko 

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

Pesel/nr dowodu osobistego 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczam, że jestem czynnym/biernym *podatnikiem VAT. 

 

Na dzień dzisiejszy firma nie zawiesiła ani nie zaprzestała wykonywania działalności gospodarczej. 

 

Zobowiązujemy się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyższego statusu. 

 

 

 

 

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

podpis 

 

 

*  

niepotrzebne skreślić 

 
 


