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Znak sprawy : ROI.271.1.2020                                                     Załącznik Nr  5 do SIWZ 

 

                                                                            
 

Istotne postanowienia UMOWY  

 

zawarta w dniu ................................. pomiędzy: 

 

       Gminą Lisków, ul. ks. W. Blizińskiego 56, 62-850 Lisków reprezentowaną przez: 

       Wójta Gminy Lisków   -  Marię Krawiec 

przy kontrasygnacie Skarbnika  - Anety Frydzińskiej  

zwaną dalej Zamawiającym 

 

a: ............................................................................................................................................... 

reprezentowanym przez: 

 

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

 

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

zwanym dalej Wykonawcą , o następującej treści:. 

 

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz.1843), strony zawierają umowę o treści: 

  

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy 

Lisków”. 

2. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest do zagospodarowania następujących 

frakcji odpadów komunalnych:  

 

Lp. 
Kod 

odpadów 
Rodzaj odpadów 

1. 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 

2. 15 01 07 Opakowania ze szkła 

3. 20 01 99 
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – żużle 

 i popioły z gospodarstw domowych 

4. 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

 

3. Przedmiot umowy określony jest szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

stanowiącej integralną część niniejszej umowy. 
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4. Na mocy niniejszej Umowy Zamawiający zobowiązuje się dostarczać Wykonawcy odpady do 

Instalacji i do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za zagospodarowanie odpadów,  

a Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania przekazanych mu odpadów. Dostarczanie 

odpadów będzie się odbywało za pośrednictwem przekazującego odpady.  

5. Zakazane jest dostarczanie Wykonawcy w imieniu Zamawiającego odpadów spoza terenu Gminy 

Lisków. 

6. Zamawiający przekaże (lub zobowiąże przekazującego odpady do doręczenia) na adres poczty 

elektronicznej Wykonawcy wykaz obejmujący co najmniej imiona i nazwiska osób realizujących 

przedmiot Umowy w imieniu przekazującego odpady oraz numerów rejestracyjnych pojazdów. 

Ponadto Zamawiający zawiadomi (lub zobowiąże przekazującego odpady do zawiadomienia) 

Wykonawcę o każdej zmianie danych z wykazu w formie e-mail.  

7. Zamawiający oświadcza, że nałożył na przekazującego odpady następujące obowiązki 

wpływające na zakres i sposób wykonywania niniejszej Umowy: 

a) zakaz mieszania odpadów zebranych selektywnie ze zmieszanymi odpadami komunalnymi,  

b) zakaz dostarczania do ZUOK lub SPO w imieniu Zamawiającego odpadów spoza terenu 

gminy Lisków,  

c) nakaz dostosowania się do wymagań określonych w regulaminie Instalacji Wykonawcy 

usługi. 

§ 2 

Obowiązki Wykonawcy  

Wykonawca zrealizuje usługę objętą przedmiotem zamówienia w terminie od dnia 01 lipca 2020r.  

do dnia 31 października 2020r., z możliwością przedłużenia do 31 grudnia 2020r., na tych samych 

warunkach. 

§ 3 

Obowiązki Wykonawcy  

 

1.Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia od Zamawiającego i zagospodarowania odpadów 

wymienionych w §1 pkt 2. 

2.Wykonawca oświadcza, że wszelkie dostarczone selektywnie frakcje odpadów komunalnych, 

przydatnych do recyklingu, będą przekazywane na bieżąco podmiotom, w celu poddania tych 

odpadów procesom recyklingu. 

3.Przekazanie odpadów Wykonawcy przez Zamawiającego odbywać się będzie na terenie Instalacji 

Wykonawcy znajdującej się w miejscowości: ………………., transportem Zamawiającego lub 

innych podmiotów wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do 

powiadomienia Wykonawcy o zleceniu usługi odbioru i transportu odpadów innemu podmiotowi 

przed przystąpieniem do realizacji umowy. Zamawiający zobowiązuje się do powiadomienia 
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Wykonawcy o wszelkich zmianach w tym zakresie, łącznie z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz 

numeru rejestrowego w BDO. 

4. Wykonawca oświadcza, że zagospodarowanie odpadów następuje w granicach określonych 

przepisami prawa i decyzjami administracyjnymi. 

5.Odbiór odpadów, czyli przekazywanie/przyjmowanie odpadów następować będzie w oparciu 

o prowadzone w należyty sposób karty przekazania odpadów komunalnych, zgodnie z właściwymi 

przepisami prawa, a w szczególności przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach  

(j.t. Dz.U. z 2019r., poz.701 ze zm.). Dokumentami stanowiącymi podstawę do wystawienia faktury 

VAT będą karty przekazania odpadu komunalnego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i przetworzenia odpadów od Zamawiającego zgodnie  

z postanowieniami Umowy oraz do potwierdzenia odbioru tych odpadów na dokumentach, o których 

mowa w ust.5 niniejszego paragrafu. Ilość odpadów przyjmowanych przez Wykonawcę określona 

będzie na podstawie wyniku ważenia przy wjeździe na teren Instalacji prowadzonej przez 

Wykonawcę. 

7.W chwili przekazania odpadów przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, Wykonawca 

przejmuje odpowiedzialność za przyjęte odpady, za należyte postępowanie z nimi i za skutki z tego 

wynikające. 

8.Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o sytuacjach 

nadzwyczajnych, gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin usunięcia 

przeszkody w realizacji usługi; w takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe 

wynagrodzenie. 

9. Jeżeli Instalacja Wykonawcy nie będzie w stanie przyjąć odpadów, Wykonawca będzie musiał 

wskazać inną Instalację, która przyjmie odpady na koszt Wykonawcy w takim samym terminie jak 

przewidziano ich dostarczenie do Wykonawcy. W tej sytuacji w przypadku konieczności transportu 

odpadów do innej Instalacji na odległość od Gminy Lisków większą niż odległość Instalacji 

Wykonawcy, Wykonawca pokryje różnicę w kosztach wynikającą z konieczności transportu 

odpadów komunalnych na większą odległość.  

10.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z wadliwego wykonania usług  

w okresie realizacji umowy. 

11.Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania umowy 

przepisów prawa, a w szczególności: 

a)  ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz.701 ze zm.), 

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

(j.t. Dz. U. z 2019 r., poz.2010 ze zm.), 

c) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019r.,  

poz.1843 ze zm. ), 

d)  prawa miejscowego Gminy Lisków. 
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12. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania raportu miesięcznego zawierającego informacje: 

a) datę wykonania usługi, 

b) kod odpadu, 

c) nr karty przekazania odpadu z BDO, 

d) dane kierowcy + nr pojazdu, 

e) ważenie pojazdu na wjeździe i wyjeździe do Instalacji 

f) masę dowiezionych odpadów. 

 

§ 4    

Wynagrodzenie i rozliczanie finansowe stron 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie zgodnej  

z ofertą Wykonawcy, złożoną w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku 

którego zawarta została niniejsza Umowa.  

2. Całkowite wynagrodzenie będzie sumą wynagrodzeń obliczonych odrębnie dla odbioru każdej 

frakcji odpadów, przy czym wynagrodzenie za odbiór każdej frakcji odpadów będzie iloczynem 

faktycznej liczby Mg przekazanych odpadów tej frakcji, zgodnie z kartami przekazania odpadów 

oraz ceny jednostkowej za odbiór 1 Mg tej frakcji odpadów wskazanej w ofercie Wykonawcy.  

3. Wynagrodzenie określone w ust.1 obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem 

niniejszej umowy, w tym przygotowania się do jej wykonywania, a także ryzyko ewentualnych 

podwyżek cen towarów i usług lub zwiększenia obciążeń podatkowych, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2  

i 3, i Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia. 

4. Ilości odpadów wskazane w SIWZ mają charakter szacunkowy. Wykonawca oświadcza, że nie 

będą mu przysługiwały roszczenia związane z mniejszą lub większą ich ilością w trakcie 

wykonywania Umowy. 

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie iloczynem przekazanych do zagospodarowania 

odpadów oraz ceny jednostkowej wskazanej w § 4 ust.3.  

6. Należności będą płatne przelewem w ciągu 30 dni od daty doręczenia faktury za dany miesiąc 

Zmawiającemu na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………………… Rachunek 

Wykonawcy musi się znajdować na liście, o której mowa w art.96b ustawy z dnia 11 marca 2004r. 

o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2020r., poz.106, 568). W przypadku braku rachunku na 

powyższej liście Zamawiający może się powstrzymać z zapłatą należności nie pozostając  

w zwłoce w tym okresie. Termin płatności biegnie od dnia ujęcia rachunku na liście. 

7. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest załączenie przez Wykonawcę do każdej faktury 

miesięcznej karty przekazania odpadu komunalnego zawierającej ilości przekazanych odpadów  

z podziałem na poszczególne frakcje odpadów oraz raportu miesięcznego, zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w § 2 ust.12. 
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8. Każda faktura powinna zawierać odniesienie do numeru niniejszej Umowy oraz powinna zawierać 

opis wykonanego zamówienia. Faktura powinna zawierać następujące dane: 

– Zamawiający: Gmina Lisków, 62-850 Lisków ul. Ks.W.Blizińskiego 56, 62-850 Lisków, 

NIP 968-08-60-544 

10.  Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

11.Wykonawca ma możliwość przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu  

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie pbliczno-

prawnym (Dz.U. z 2018r., poz. 2191). 

§ 5  

Odstąpienie i wypowiedzenie umowy 

 

1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli poweźmie 

wiadomość o tym, że: 

a) Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub upadłości lub podjęte zostały inne 

działania prowadzące do zakończenia jego działalności jako przedsiębiorcy, 

b) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

c) Wykonawca zawiesił działalność gospodarczą, 

d) wystąpiły okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy; odstąpienie od umowy w tym 

przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia o tym informacji przez 

Zamawiającego, 

e) Wykonawca co najmniej dwukrotnie odmówił przyjęcia odpadów lub opóźnienie  

w przyjęciu odpadów przekracza 7 dni i nie zachodzą okoliczności usprawiedliwiające 

opisane w § 6 ust.1, 

f) Wykonawca przedłożył raport miesięczny lub dokumenty potwierdzające prawidłowość 

zagospodarowania odpadów, które okazały się nierzetelne. 

2.  Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W przypadku wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od Umowy Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie za faktycznie i należycie zrealizowane prace. Zamawiający winien ustalić wartość 

należycie zrealizowanych przez Wykonawcę prac. W celu ustalenia wartości zrealizowanych prac 

Zamawiający będzie współpracował z Wykonawcą. 

 

§ 6  

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 
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a) odmowy przyjęcia odpadów – w wysokości 4.000,00 zł za każdy przypadek oraz  

po 1.000,00 zł za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w przyjęciu tych odpadów, chyba  

że Wykonawca wykaże, iż odmowa spowodowana jest sytuacją, w której nie mógł 

przewidzieć ani jej zapobiec i nie jest możliwe zagospodarowanie dostarczonych przez 

Zamawiającego odpadów,  

b) rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10.000,00 zł, 

c) gdy Wykonawca przedłożył raport miesięczny lub przedstawił dokumenty potwierdzające 

prawidłowość zagospodarowania odpadów, które okazały się nieprawdziwe, w wysokości 

1.000,00 zł za każdy przypadek, 

d) niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób 

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę  

w wysokości 500,00 zł, za każdorazowe stwierdzenie nieprawidłowości, 

e) odmowy lub braku przedstawienia dokumentów potwierdzających zatrudnienie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę w wymaganym terminie, 

w wysokości 1.000,00 zł, za każdorazowe stwierdzenie nieprawidłowości, 

f) niedopełnienia wymogu informowania o braku możliwości przyjęcia odpadów przez 

Wykonawcę lub ponownej możliwości przyjęcia odpadów przez Wykonawcę, zgodnie z § 3, 

ust.9 niniejszej Umowy – w wysokości 1.000 zł za każdy taki przypadek. 

2. Kary umowne nie obejmują przypadków określonych przepisami art.120 ustawy z dnia14 grudnia 

2012r. o odpadach (j.t. Dz.U. z 2019r., poz.701 ze zm.), kiedy zarządzający składowiskiem ma 

prawo do odmowy przyjęcia odpadów na składowisko odpadów w przypadku stwierdzenia: 

a) niezgodności przyjmowanych odpadów z informacjami zawartymi w podstawowej 

charakterystyce odpadów lub niedostarczenia testów zgodności, o ile są wymagane, 

niezwłocznie po ich przeprowadzeniu, 

b) niezgodności przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadów 

lub dokumentami wymaganymi przy międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, 

c) niezgodności przyjmowanych odpadów z decyzją zatwierdzającą instrukcję prowadzenia 

składowiska odpadów, instrukcją prowadzenia składowiska odpadów, pozwoleniem 

zintegrowanym lub zezwoleniem na przetwarzanie odpadów. 

 

 § 7 

Zmiany Umowy 

1. Zmiany niniejszej Umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 

2. Dopuszcza się zmiany niniejszej Umowy w następujących przypadkach: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
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b) zmiany stawki opłat za korzystanie ze środowiska za zagospodarowanie, tj. składowanie  

1 Mg poszczególnych rodzajów odpadów, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

c) gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy okoliczność 

prawna, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy, zgodnie  

z dokumentacją przetargową, 

d) zmiany terminu lub zakresu wykonania umowy z uwagi na: 

1) dodatkowe obowiązki związane z wykonywanym przedmiotem zamówienia nałożone na 

Wykonawcę, a wynikające ze zmienionych w trakcie wykonania Umowy przepisów 

ustaw i rozporządzeń, 

2) zwiększenie zakresu usług przez Zamawiającego w tym: częstotliwość odbioru, zlecenia 

dodatkowych usług. 

3. Strona, która występuje z propozycją zmiany Umowy obowiązana jest pisemnie uzasadnić  

i udokumentować istnienie przesłanki tej zmiany. Zwiększenie wynagrodzenia może nastąpić 

wyłącznie pod warunkiem nie budzącego wątpliwości wykazania przez Wykonawcę różnicy  

w kosztach, wynikających z okoliczności wymienionych w ust. 2. 

 

§ 8 

Personel 

1. Zamawiający na podstawie art.29 ust.3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (j.t. Dz.U. z 2019r., poz.1843 ze zm.) wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks 

pracy (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 1040 ze zm.)  

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

wszyscy pracownicy fizyczni wykonujący usługę zagospodarowania odpadów komunalnych, 

obsługujący urządzenia Instalacji wykonujących czynności sortowania odpadów oraz pracownicy 

umysłowi uczestniczący w realizacji niniejszego zamówienia (obsługa biura).  

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane  

w ust.2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny,  
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b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania  

ww. wymogów,  

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

4. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, do dnia 10 każdego 

miesiąca trwania niniejszej Umowy, wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w ust.2 czynności w trakcie realizacji zamówienia: oświadczenie 

Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności. 

     Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  

b) datę złożenia oświadczenia,  

c) 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  

d) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy.  

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia  

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.2 czynności Zamawiający za 

każdy stwierdzony przypadek przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę 

kary umownej w wysokości określonej w niniejszej umowie. Niezłożenie przez Wykonawcę  

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów  

w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 

w ust.6 czynności.  

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 

w ust.2 czynności, niezależnie od sankcji przewidzianych w ust.5, Wykonawca w terminie nie 

dłuższym niż 5 dni roboczych dokona czynności naprawczych oraz bez ponownego wzywania 

złoży żądane przez Zamawiającego dowody w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.  

7. Za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia wymogów, o których mowa w ust.6 Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 

określonej w niniejszej Umowie oraz może zawiesić wykonanie tej części robót z winy 

Wykonawcy do chwili spełnienia stawianych wymogów.  
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8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

§ 9 

Osoby do kontaktu 

 

Osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu umowy są:  

- ze strony Zamawiającego – ……………….., tel……………………, e-mail:……………… 

- ze strony Wykonawcy – ……………………, tel…………………..., e-mail:……………… 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

 

1. Każda zmiana lub uzupełnienie postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej  

w postaci aneksu do Umowy pod rygorem nieważności. 

2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy uznane zostanie za niezgodne  

z prawem lub nieważne, postanowienie takie nie będzie stanowić części niniejszej Umowy, 

podczas gdy pozostałe postanowienia nie zostaną przez nie w żaden sposób naruszone. W takim 

przypadku Strony dołożą wszelkich starań w celu uzgodnienia innego warunku, który nie będzie 

niezgodny z prawem lub nieważny, a który w możliwie najdokładniejszy sposób odzwierciedlać 

będzie intencje Stron. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  

4. Strony oświadczają, iż wypełniają obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskują  w celu zawarcia  

i wykonania niniejszej umowy oraz zobowiązują się wypełnić powyższe obowiązki informacyjne 

w odniesieniu do osób, których dane osobowe będą przekazywane wzajemnie w trakcie realizacji 

umowy. 

§ 11 

Rozstrzyganie sporów 

 

Spory jakie mogą wyniknąć  przy realizacji niniejszej umowy, strony będą się starały rozstrzygnąć 

polubownie a w razie braku porozumienia poddadzą je rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 
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§ 12 

Egzemplarze 

 

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla 

Zamawiającego. 

 

 

 

 

Zamawiający                                                                                                    Wykonawca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integralną częścią umowy są: 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

- Formularz Ofertowy Wykonawcy 


