
Umowa nr WF.272.4.2020 
na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych 

powstających na terenie Miasta Garwolina w Sektorze II 

zawarta w dniu 30 grudnia 2020 roku pomiędzy 
Miastem Garwolin, 08-400 Garwolin, ul. Staszica 15, 
NIP8262197798 REGON711582150, 
reprezentowanym przez: 
Burmistrza Miasta - Marzenę Bogusławę Świeczak, 
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Garwolina- Katarzyny Nozdryn - Płotnickiej 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 
a Konsorcjum: 

l. 	 "Ekolider" Jarosław Wyglądała z siedzibą Lucin 4, 08-400 Garwolin - Lider Konsorcjum 
2. 	 PreZero Service Centrum Sp. z 0.0. z siedzibą przy ul. Łąkoszyńskiej 127, 99-300 Kutno zwanym 

w dalszej części umowy Wykonawcą, 
w którego imieniu występuje Jarosław Wyglądała prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: 
,,Ekolider" Jarosław Wyglądała z siedzibą Lucin 4, 08-400 Garwolin - Lider Konsorcjum. 

§1. 
l. 	Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania - na podstawie przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
rozstrzygniętego w dniu 23 grudnia 2020 roku - świadczenie usług pn. Odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych powstających na terenie Miasta 
Garwolina w Sektorze II. 

2. 	 Zakres zamówienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) 
wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z SEKTORA li tj. z nieruchomości na 
których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości które w części stanowią nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy 
położonych na terenie Miasta Garwolina w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich 
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz 
ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 
do składowania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz.U.2020.1439), zapisami Planu gospodarki odpadami dla województwa 
mazowieckiego 2024 oraz postanowieniami Uchwały Rady Miasta Garwolina Nr XVIl93/2019 z 
dnia 15 października 2019 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Miasta Garwolina, Uchwały Rady Miasta Garwo1ina Nr XVIl94/2019 z dnia 15 października 2019 
roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, Uchwały Nr XXXIl167 /2020 Rady 
Miasta Garwolina z dnia 11 września 2020 roku w sprawie określenia podziału Miasta Garwolin na 
sektory w celu zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

3. 	 W przypadku powstania nowych nieruchomości w obrębie Sektora li Wykonawca zobowiązany jest 
do odbioru odpadów również z tych nieruchomości. 

4. 	Szczegółowy przedmiot zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana 
dalej SIWZ oraz oferta Wykonawcy. 

§ 2. 
l. 	Wykonawca oświadcza, że do realizacji przedmiotu zamówienia posiada uprawnienia, potencjał 

kadrowy, ekonomiczny oraz bazę magazynowo - transportową wraz z wyposażeniem 
umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - zgodnie 
z Rozporządzeniem M inistra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U.2013. 
122 ) oraz zapisami SIWZ. 

2. 



z przepisami obowiązującymi w tym zakresie w sposób który zapewni osiągl1lęcle poziomów 
odzysku odpadów komunalnych z uwzględnieniem poziomów odzysku wskazanych w ustawie 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020.1439), 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie poziomów recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 
komunalnych (Dz.U.2016.2167), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. 
w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
(Dz.U.2017.2412). Dotyczy to m.in. ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, 
spraw formalno - prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu 
przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych. 

§ 3. 
Strony ustalają następujące terminy realizacji zamówienia: 
- od dnia 1 stycznia 2021 roku 
- zakończenie 31 grudnia 2021 roku 

§ 4. 
1. 	 Do nadzorowania wykonywania umowy i bieżących kontaktów z Wykonawcą Zamawiający 

wyznacza: 
- Milenę Głowalę tel. 25-786-42-23, fax . 25-684-34-66 
- Urszulę Przybysz tel. 25-786-42-48, fax. 25-684-34-66 

2. 	 Do nadzorowania wykonywania umowy i bieżących kontaktów z Zamawiającym Wykonawca 
wyznacza: 
- Monikę Kałaskę tel./fax 25-682-76-00, 
- Tomasza Wyglądałę - tel./fax 25 682 76 00 

§ 5. 
l. 	 Strony ustalają miesięczne wynagrodzenie za ilości faktycznie wykonanych usług na podstawie cen 

jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy: 
l) odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych wg stawki 1 Mg - [ 300,00 zł brutto, 

(słownie: jeden tysiąc trzysta złotych , 001100) 

2) odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych: 


a) papieru wg stawki 1 Mg - 1 000,00 zł brutto, 

(słownie: jeden tysiąc złotych ; 00/1 00) 


b) 	 tworzywa sztucznego, opakowań wielomateriałowych metalu wg stawki 1 Mg 
1 000,00 zł brutto, 
(słownie: jeden tysiąc złotych, 00/1 00) 

c) 	 szkła wg stawki l Mg - l 000,00 zł brutto, 
(słownie : jeden tysiąc złotych , 00/100) 

d) bioodpadów stanowiących odpady komunalne wg stawki 1 Mg - 1 000,00 zł brutto, 
(słownie : jeden tysiąc złotych, 00/1 00) 

e) żużlu, popiołu wg stawki l Mg - 1 000,00 zł brutto 
(słownie: jeden tysiąc złotych , 00/1 00) 

2. Podstawę do wystawienia fal<tury stanowi oryginał protokołu wykonania usług zatwierdzony przez 
strony i załączony do faktury wraz z dokumentami, o których mowa w § 8 ust 1. 

3. Rozliczenie odbywać się będzie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie po wykonaniu usługi na podstawie faktury 

wraz z dokumentami, o których mowa w § 8 ust 1 w terminie do 30 dni od daty ich przedłożenia z 
zastrzeżeniem zapisów ust. 8 - 18 niniejszego paragrafu. ; 

5. 	Wynagrodzenie za wykonanie usług będzie płatne z rachunku Zamawiającego na rachunek 
Wykonawcy wskazany na fakturze. 

6. 	 Za datę zapłaty faktury, o której mowa w ust. 4 przyjmuje się dzień obciążenia rachu bankowego 
Zamawiającego 
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7. 	 Fakturę Wykonawca wystawi na: Miasto Garwolin, 08-400 Garwolin, ul. Staszica 15, 
NIP: 826-219-77-98. Wykonawca może złożyć fakturę poprzez Platformę Elektronicznego 
Fakturowania (PEF) służącą do przekazywania faktur i innych ustrukturyzowanych dokumentów 
między wykonawcami zamOWlen publicznych a instytucjami zamawiającymi. 

https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl 
8. Wykonawca wraz z fakturą składa: 

l) oświadczenie o zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, o których to osobach mowa w § 7 pkt l, jeżeli 
wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu 
pracy 

2) 	 dowody (np. wyciąg z konta Wykonawcy potwierdzający dokonanie płatności i wyciąg z konta 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzający dokonanie zapłaty) zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. 
9. 	 Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego dla Wykonawcy wynagrodzenia jest 

przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom, biorącym udział w realizacji przedmiotu zamówienia. 

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 
w ust. 8 pkt. 2, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w części 
równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

11. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo. 
12. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 11. dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o Podwykonawstwo. 
13. 	 Bezpośrednia zapłata obejmie wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
14. 	 Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 11. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia 
Zamawiającemu uwag w terminie nie dłuższym niż 8 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

15. 	 W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty 

2) 	 złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

3) 	 dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 11, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

17. 	Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 11 w terminie 30 dni: 
l) od upływu terminu określonego w ust. 14 w przypadku nie zgłoszenia przez Wykonawcę 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

2) 	 od zgłoszenia przez Wykonawcę pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty tego wynagrodzenia jeśli Zamawiający nie uwzględni tych uwag i uzna zapłatę 
bezpośrednią za zasadną 

18. 	Wykonawcy nie przysługują odsetki za okres opóźnienia w zapłacie kwoty wskazanej na złożonej 
fakturze w sytuacj i, o której mowa w ust. 8-17. 

19 . Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzyteln ści wynikających 
z niniejszej umowy na osobę trzecią. 
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§ 6. 

1. W ramach odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych 

powstających na terenie Miasta Garwolina w Sektorze rr tj. z nieruchomości na których zamieszkują 
mieszkańcy oraz nieruchomości które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy Wykonawca 
zobowiązany jest do: 

1) odbioru podanych poniżej odpadów: 
a) zmieszanych odpadów komunalnych 
b) papieru, 
c) tworzywa sztucznego, opakowań wielomateriałowych i metalu, 
d) szkła, 

e) bioodpadów stanowiących odpady komunalne, 
f) żużlu, popiołu. 

2) wyposażenia pojazdów w urządzenia mobilne, służące do zbierania informacji o ilości 

i rodzaju odpadów zebranych w workach/pojemnikach z poszczególnych miejsc odbioru 
odpadów 

3) pobrania (importu) bazy danych do urządzeń mobilnych, każdego dnia przed rozpoczęciem 
pracy oraz przesyłania (eksportowania) wprowadzonych danych do urządzeń, każdego 
dnia po zakończeniu pracy 

4) odbioru worków/ pojemników z odpadami oznakowanych etykietami z kodami 
paskowymi. Kody paskowe właściciele nieruchomości odbierają od Zamawiającego. 

5) przesłania danych dotyczących ilości odebranych odpadów znajdujących się 

w workach/pojemnikach oznakowanych etykietami z kodami paskowymi do następnego 
dnia do godziny 16 do programu Zamawiającego. 

6) wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej w worki 
do selektywnej zbiórki odpadów przy każdym odbiorze odpadów (worek pusty za worek 
pełny odebrany) 

7) ponoszenia odpowiedzialności za zniszczenie lub uszkodzenie pojemników do 
gromadzenia odpadów powstałych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy 

8) niezwłocznego naprawienia szkody np. poprzez wymianę pojemnika na nowy 
w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia pojemnika należącego do właściciela 

nieruchomości 

9) opracowania i dostarczenia w formie papierowej do właścicieli nieruchomości do dnia 
31 grudnia 2020 roku Harmonogramu odbioru odpadów komunalnych zgodnego 
z Uchwałą Rady Miasta Garwolina Nr XVI/93/20 19 z dnia 15 października 2019 roku 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Galwolina, 
Uchwałą Rady Miasta Garwolina Nr XVI/94/2019 z dnia 15 października 2019 roku 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz po uzgodnieniu 
z Zamawiającym. Harmonogram winien obejmować cały rok kalendarzowy, zawierać 
terminy wywozu odpadów oraz informację dotyczącą wymogów i sposobu segregacji 

10) opracowania i dostarczenia (w postaci papierowej) do Zamawiającego oraz do właścicieli 
nieruchomości do dnia 30 marca 2021 roku Harmonogramu mycia wszystkich pojemników 
objętych przedmiotem umowy 

11) zapewnienia odpowiedniego stanu sanitarnego (mycia i dezynfekcji) wszystkich 
pojemników do zbierania odpadów komunalnych wg Harmonogramu, co najmniej raz 
w roku w okresie wiosenno - letnim potwierdzając wykonanie obowiązku pismem 
do Zamawiającego oraz dodatkowo na zgłoszenie Zamawiającego 

12) odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w godzinach 6.00 - 20.00, 
13) porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi I mnymi 

zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków, pojazdów w trakcie 
realizacji usługi wywozu 

14) realizacji 	 "reklamacji" (nieodebranie z nieruchomości zgodnie 
z harmonogramem, niedostarczenie worków na odpady segregowane i w czasie 
36 godzin od otr~ia zaWiadom:enia e-mailem od Zamawiająceg ykonanie 



reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić e-mailemnaadresumg.op@garwolin.pl 
15) 	 przekazywania Zamawiającemu adresów nieruchomości zamieszkałych oraz 

nieruchomości które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy na 
których powstają odpady komunalne, nie ujętych w bazie danych przekazanej Wykonawcy. 

16) 	 ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych (o których mowa w niniejszej 
SIWZ) w punkcie wagowym zlokalizowanym w miejscu magazynowania odpadów do 
składowania każdorazowo po powrocie na bazę oraz ważenia pojazdów przed wyjazdem 
po odbiór odpadów. 

17) 	 przekazywania odpadów do uprawnionego przedsiębiorcy wykonującego działalność w 
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych i uzyskania od niego 
potwierdzenia odbioru odpadów zebranych z terenu Miasta Garwolina na karcie 
przekazania odpadów zgodnie z zapisami SIWZ 

18) terminowego zbierania i wywożenia odpadów 
19) przeładowywania odpadów w legalnym i przystosowanym do tego miejscu 
20) niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o okolicznościach przeszkadzających 

w prawidłowym wykonaniu usługi 
21) rozliczania się z wykonywanych usług poprzez przedstawienie wymaganych przepisami 

dokumentów oraz na podstawie danych zgromadzonych w urządzenia mobilnych. 
22) utrzymania w należytym stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym narzędzi 

urządzeń wykorzystywanych na potrzeby realizacji umowy. 
23) zapewnienia Zamawiającemu stałego dostępu do systemu monitoringu bazującego na 

systemie pozycjonowania satelitarnego. 
24) dostęp o którym mowa w pkt. 22) należy udostępnić Zmawiającemu od dnia l stycznia 

2021 roku poprzez podanie adresu strony, loginu i hasła 
25) 	kontrolowania realizowania przez właścicieli obowiązku w zakresie selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku ich niedopełnienia Wykonawca 
zobowiązany jest przyjąć odpady jako zmieszane odpady komunalne i powiadomić o tym 
pisemnie Zamawiającego, nie później niż w ciągu 3 dni. Do informacji Wykonawca 
zobowiązany jest załączyć dokumentację filmową lub zdjęciową umożliwiającą 

identyfikację nieruchomością z rejestracją daty i godziny 
26) 	pisemnego powiadomienia właściciela nieruchomości który nie dopełnił obowiązku w 

zakresie selektywnego zbierania odpadów nie później niż w ciągu 3 dni. 
27) 	spełniania przez cały okres wykonywania usługi wszystkich wymogów wynikających 

z obowiązujących przepisów, dotyczących odbierania i zagospodarowania odpadów 
komunalnych 

28) 	zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z ustawą o odpadach oraz zgodnie z 
Planem gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 

29) 	w sytuacjach nadzwyczajnych Qak np. nieprzejezdność lub zamkniecie drogi), gdy nie jest 
możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie 
każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. W takich przypadkach 
Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie oraz Zamawiający i Wykonawca 
nie naliczają kar. 

§ 7. 
Dodatkowe wymagania Zamawiającego : 
l. 	 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę osoby do wykonywania następującej czynności w zakresie realizacji zamówienia : 
- kierowania samochodami przeznaczonymi do odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych 
i segregowanych powstających na terenie Miasta Garwolina w Sektorze II, jeżeli wykonywanie 
tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. 

2. 	 Wykonawca jest zobowiązany wprowadzić w każdej zawieranej umowie o podwykonawstwo 
stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osoby 
wykonującej czynności, o których mowa w pkt.l) 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do nywania czynności 
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kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej wskazane w pkt. l) 
czynności. 

4. 	 Wykonawca zobowiązany jest prowadzić listę obecności pracowników, o których mowa w pkt. l). 
5. 	 Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać listę obecności, o której 

mowa w pkt. l) oraz dokonać sprawdzenia obecności pracowników realizujących przedmiot 
umowy. 

6. 	 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę osoby wykonującej wskazane pkt. l) czynności: 
l) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osoby wykonującej czynności, której dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonuje osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem rodzaju 
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy i poświadczoną za zgodność z oryginałem 
odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy o pracę osoby wykonującej 
w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy 
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, Nr 
PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania 

2) 	 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy lub 

3) 	 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

§ 8. 
l. 	Wykonawca będzie prowadził i przedkładał Zamawiającemu dokumentację z realizacji przedmiotu 

zamówienia w terminie 10 dni od zakończenia danego miesiąca: 
1) Miesięczne zestawienie wagowe i objętościowe odebranych odpadów komunalnych (wersja 

papierowa i elektroniczna) 
2) 	 Karty przekazania odpadów sporządzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami (tj. numer, 

data, miejsce przeznaczenia odpadów, rodzaj procesu przetwarzania, któremu powinien zostać 
poddany odpad itp.) (wersja papierowa) 

3) 	 Dokumenty potwierdzające, które będą zawierać wagę i godzinę ważenia pojazdu przed 
wyjazdem, wagę odpadów w Mg, datę i godzinę ważenia po powrocie na bazę oraz nazwisko 
kierowcy i nr rejestracyjny pojazdu (wersja papierowa) 

4) 	 Miesięczną informację o masie poszczególnych rodzajów odpadów (z podaniem kodów 
odpadów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją), stanowiących pozostałość po przerobie 
odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, kierowaną do składowania wraz z podaniem 
instalacji, do której zostały one przekazane (wersja papierowa) 

5) 	 Wykaz odebranych a niesczytanych za pomocą urządzeń mobilnych odpadów komunalnych 
z nieruchomości wielolokalowych w danym miesiącu (z podaniem danych składającego 
deklarację, adresu, terminu odbioru, rodzaju i ilości odebranych odpadów) (wersja papierowa 
oraz wersja elektroniczna) 

2. 	 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu potwierdzenia z instalacji o przyjęciu i zag darowaniu 
odebranych odpadów kom nalnych z terenu Miasta Garwolina (potwierdze rodzajowe 
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i ilościowe odebranych odpadów) za I półrocze do dnia 31 lipca 2021 roku, a za n półrocze do 
31 stycznia 2022 roku. (wersja papierowa) 

§ 9. 
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w okresie obowiązywania niniejszej umowy ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności do kwoty co najmniej 800.000,00 
zł. 	 na 14 dni przed wygaśnięciem ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu dowód jego kontynuowania lub przedłużenia pod rygorem rozwiązania przez 
Zamawiającego umowy ze skutkiem natycluniastowym z winy Wykonawcy. 

§ 10. 
Zobowiązania Zamawiającego do: 
l. 	 Dostarczenia Wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji zamowlenia szczegółowego wykazu 

adresów nieruchomości objętych umową odbioru odpadów oraz wykaz właścicieli nieruchomości 
którzy zadeklarowali, iż kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym. 

2. 	 Informowania Wykonawcy o ewentualnych zmianach mających wpływ na warunki świadczenia 
usług 

3. Publikacji na stronie internetowej Miasta informacji związanych z systemem gospodarki odpadami. 

§ 11. 
Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych. Kary umowne będą 
naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 
l. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

l) 	 za opozl1Ienie w wykonaniu określonego w harmonogramie odbioru odpadów dla 
nieruchomości z terenu Miasta Garwolin, w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia. 
Kara będzie liczona od dnia wyznaczonego w harmonogramie. Terminowość i prawidłowość 
wykonania usług będzie oceniana przez Zamawiającego w oparciu o harmonogram realizacji 
usług. 

2) 	 za nie wyposażenie pojazdów w urządzenia mobilne o których mowa w § 6. ust. l. pkt 2) 
niniejszej umowy w wysokości 3 000 zł za każdy miesiąc w którym obowiązek nie był 
wykonany 

3) za niewykonanie usługi o której mowa w § 6. ust. l. pkt 6) niniejszej umowy w wysokości 
100 zł za każdy przypadek 

4) za niewykonanie usługi o której mowa w § 6. ust. l. pkt 9) niniejszej umowy w wysokości 
15000 zł 

5) za niewykonanie usługi o której mowa w § 6. ust. l . pkt 10) niniejszej umowy w wysokości 
10000 zł 

6) za niewykonanie usługi o której mowa w § 6. ust. l. pkt 11) niniejszej umowy w wysokości 
200 zł za nieumyty pojemnik 

7) za niewykonanie usługi o której mowa w § 6. ust. l. pkt 14) niniejszej umowy w wysokości 
500 zł za każdy przypadek 

8) za niewykonanie usługi o której mowa w § 6. ust. l . pkt 16) niniejszej umowy w wysokości 
10 000 zł za każdy przypadek 

9) w wysokości 10 000 zł z tytułu nie przeprowadzenia akcji promującej selektywną zbiórką 
odpadów na terenie Miasta Garwolina, o której mowa w SIWZ i w ofercie Wykonawcy 

10) za brak całości lub części nagrań z kamer zamontowanych na pojazdach wykorzystywanych 
do świadczenia usługi z dnia świadczenia usługi w wysokości 10 000 zł za każdy ujawniony 
przypadek ( w przypadku wskazania iż Wykonawca zadeklaruje wyposażenie pojazdów 
w system monitoringu wizyjnego) 

11) za niedotrzymanie terminów 	uwzględnionych w §8 w wysokości 2000 zł za każdy dzień 
opóźnienia 

12) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości 
kwoty brutto podanej w formularzu ofertowym w Qk.LL. tj. Ceny ofe brutto 
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2. 	 Wykonawca płaci również Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach 
i okolicznościach: 

l) 	 w wysokości 5 000 zł z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za każdy dzień zwłoki 
zgodnie z postanowieniami umowy 

2) 	 w wysokości 10 000 zł z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, 

3) w wysokości 10 000 zł z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 
4) w wysokości 10 000 zł z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty. 
5) 	 w wysokości 10000 zł z tytułu nieuwzględnienia zgłoszonych przez Zamawiającego 

zastrzeżeń do przedłożonych projektów umów o podwykonawstwo lub dalsze 
podwykonawstwo, o których mowa w niniejszej umowie 

6) 	 w wysokości 10 000 zł z tytułu nieuwzględnienia zgłoszonego przez Zamawiającego 
sprzeciwu do przedłożonych umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, 
o których mowa w niniejszej umowie 

7) 	 z tytułu oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 7 osób nie zatrudnionych 
na podstawie umowy o pracę - w wysokości 2 000 zł za każdy stwierdzony przypadek 
(kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jeżeli zamawiający 
podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę) 

8) 	 z tytułu oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 7 osób nieujętych w liście 
obecności - w wysokości 2 000 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być 
nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jeżeli zamawiający podczas kontroli 
stwierdzi, że nie widnieje ona w liście obecności) - dotyczy to także osób zatrudnionych 
przez podwykonawców; 

3. 	 Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych
• od Zamawiającego w wysokości 10% wartości kwoty brutto podanej w formularzu ofertowym 

w pkt. l, tj. Ceny oferty brutto 
4. 	 Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktur za wykonanie przedmiotu 

umowy. 
5. 	 Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 12. 
1. 	 Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, Stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od niniejszej Umowy w następujących przypadkach: Zamawiającemu przysługuje 
prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy: 

1) jeżeli zostanie wszczęte postępowanie w sprawie upadłości wykonawcy, nastąpi 
postępowanie likwidacyjne wobec Wykonawcy lub rozwiązanie firmy; 

2) jeżeli w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 
Wykonawcy lub jego znacznej części 

3) jeżeli Wykonawca realizuje usługę przewidzianą niniejszą umową w sposób niezgodny ze 
wskazaniami zamawiającego lub niniejszą umową, 

4) 	 jeżeli Wykonawca nie rozpoczął świadczenia przedmiotu umowy bez uzasadnionych 
przyczyn lub przerwałje i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego 
na piśmie; 

5) 	 jeżeli zaistnieją istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

6) 	 w przypadku konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w §5 ust. l, lub 
konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartoś woty 

brutto podanej w fonn~ Ofertowy: w pkt. I, tj. Ceny oferty brutto 



2. 	 Każda ze Stron może od umowy odstąpić lub ją rozwiązać w trybie natycluniastowym, z powodu 
niedotrzymania przez drugą Stronę warunków umowy. 

3. 	 Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia przez Stronę odstępującą 
wiadomości o okolicznościach uprawniających go do odstąpienia 

4. 	 Odstąpienie i rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej. 

§ 13. 
l. 	 Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownych terminów, o którym mowa w harmonogramie 

odbioru odpadów komunalnych sporządzonego przez Wykonawcę jest możliwa w następujących 
przypadkach: 
l) 	 w sytuacjach nadzwyczajnych Uak np. nieprzejezdność lub zamkniecie drogi), gdy nie jest 

możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie 

każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. W takich przypadkach 
Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie oraz Zamawiający i Wykonawca nie 
naliczają kar umownych 

2) 	 działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące 
po zawarciu niniejszej umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej 
zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy 
zgodnie z jej treścią. Do działań siły wyższej Strony zaliczają w szczególności: powódź, pożar, 
który nie powstał z winy wykonawcy. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest 
zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do 
udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej 
Umowy, spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć 
starań dla nadrobienia zaległości powstałych w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń. O ile stan 
siły wyższej trwa dłużej niż jeden miesiąc, każda ze Stron ma prawo do odstąpienia od dalszej 
realizacji niniejszej Umowy bez kar i odszkodowań z tego tytułu. Roszczenia powstałe przed 
zaistnieniem siły wyższej zostaną rozliczone pomiędzy stronami na dzień zaistnienia siły 
wyższej. 

2. 	 Zamawiający dopuszcza także zmiany postanowień niniejszej umowy w następujących 

okolicznościach: 


l) zmiany adresu siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego 


2) zmiany nazwy Wykonawcy 

3) zmiany przepisów prawnych mających wpływ na treść niniejszej umowy. 


3. 	 Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może w trakcie realizacji niniejszej umowy powierzyć 
wykonanie innych niż określone w złożonej ofercie części przedmiotu zamówienia 
podwykonawcom. W celu uzyskania zgody zastosowanie mają postanowienia określone w §13 
niniejszej umowy 

4. 	 Zamawiający dopuszcza zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w trakcie realizacji 
niniejszej umowy. W zaistniałej sytuacji zastosowanie mają postanowienia określone w §13 
niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest do wypłaty należnego wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy oraz do 
przedłożenia Zamawiającemu dowodów określonych w §5 niniejszej umowy. W przypadku 
nieprzedłożenia w/w dowodów zastosowanie mają postanowienia określone w §5 niniejszej umowy. 
Ponadto jeśli następuje zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy i dotyczy ona podmiotu, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych wart. 26 ust. 2b ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa wart. 22 ust. 1 tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. 	 Zmiany, o których mowa w ust. 3 i ust. 4 nie wpłyną na realizację niniejszej umowy. 
6. 	 Zamawiający określa następujące zasady zmiany Umowy w zakresie wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. W przypadku zmiany: 
l) stawki podatku od towarów i usług; 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzen . pracę - Wykonawca 
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przedkłada Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji Umowy pracowników, do 
których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej 
zmiany, które mają bezpośredni wpływ na zaoferowaną cenę; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - Wykonawca 
przedkłada Zamawiającemu wykaz personelu, który realizuje przedmiot Umowy i dla 
którego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej 
zmiany, które mają bezpośredni wpływ na zaoferowaną cenę ryczałtową, 

7. 	 Zmiany, o których mowa w ust. 6 zostaną wprowadzone do Umowy na pisemny, uzasadniony 
i należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy zawierający propozycję waloryzacji. Niezależnie 
od obowiązku załączenia do wniosku szczegółowej kalkulacji kosztów świadczonej usługi, 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać i udowodnić Zamawiającemu wpływ zmiany na koszty 
wykonania niniejszej Umowy. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami będzie podlegać 

weryfikacji Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości 
wynagrodzenia w sytuacjach określonych w ust. 6 pkt. 2) i 3) w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy 
nie będzie spełniał warunków opisanych w postanowieniach niniejszego paragrafu. 

8. 	Wykonawca obowiązany jest przedstawić na każde żądanie Zamawiającego wszelkich informacji, 
danych, wyliczeń oraz stosownych dowodów potwierdzających zasadność żądania Wykonawcy. 

§ 14. 
l. 	Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 2, w zobowiązuje się wykonać siłami własnymi zakres rzeczowy 

robót określony w niniejszej umowie. 
2. 	 W celu należytego wykonania Zamówienia Wykonawca może powierzyć część robót do wykonania 

podwykonawcom. 
3. Powierzenie prac 	 podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań 

wynikających z warunków niniejszej umowy. 
4. 	 Zawarcie umowy przez Wykonawcę na wykonanie zakresów czynności wymienionych w SIWZ 

z pomocą Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nastąpić może tylko i wyłącznie na zasadach 
i warunkach oraz w trybie niżej określonym: 
1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o pod wykonawstwo jest obowiązany przed zawarciem umowy o pod wykonawstwo, do 
przedłożenia Zamawiającemu wniosku o wyrażenie zgody na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo /dalej zwany wnioskiem/ wraz z projektem tej umowy, przy czym 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć również zgodę Wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Wraz z wnioskiem 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dostarcza Zamawiającemu dokumenty 
- w tym poświadczone za zgodność z oryginałem odpisy z właściwych rejestrów, potwierdzające 
uprawnienia osób, które będą te umowy podpisywać do reprezentowania stron tych umów. 

2) w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia wniosku Wykonawcy wraz z projektem umowy, 
Zamawiający udzieli na piśmie zgody na zawarcie umowy albo - podając uzasadnienie - zgłosi 

zastrzeżenia do projektu umowy, 
3) 	zgłoszenie w powyższym terminie zastrzeżeń przez Zamawiającego do projektu umowy będzie 

równoznaczne z odmową udzielenia zgody, 
4) w przypadku odmowy określonej w pkt. 3) Wykonawca ponownie przedstawi projekt umowy 

z Podwykonawcą w powyższym trybie, uwzględniający zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez 
Zamawiającego. 

5) 	Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy nie zgłosi na piśmie 
zastrzeżeń uważa się, że zaakceptował projekt umowy. 

5. 	 Zastrzeżenia Zamawiającego do projektu umowy o podwykonawstwo może dotyczyć: 


1) niespełnienia wymagań określonych w SIWZ 

2) gdy przewidywany termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni. 


6. 	 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o pod wykonawstwo w e inie 7 
dni od dnia jej zawarcia. 

7. 	 Jeżeli Zamawiający w termi ie 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstw której 
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mowa w ust. 6, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu uważa się, że zaakceptował przedłożoną umowę. 
8. 	 Powyższy tryb udzielenia zgody na zawarcie umowy o pod wykonawstwo będzie mieć 

zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z Podwykonawcami . 
9. 	 Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, 

jeżeli realizuje on powierzone czynności w sposób wadliwy, niezgodny z zapisami umowy. 
10. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców. 
11. 	 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z Podwykonawcami bez 

wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie 
Wykonawcę· 

12. 	 Powierzenie wykonania części Zamówienia Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonane prace. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec 
Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania 
Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbaniajego 
własnych pracowników. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia pracowników 
Wykonawcy lub Podwykonawców, którzy przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy 
dali powód do uzasadnionych skarg. 

13. 	 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość prac wykonywanych przez 
Podwykonawców. 

14. 	 Zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą z pominięciem 
obowiązków wskazanych powyżej traktowane będzie za zawarcie umowy z Podwykonawcą lub 
dalszym Podwykonawcą bez zgody i akceptacji Zamawiającego. 

15. 	 W przypadku, gdy osoba trzecia zwróci się do Zamawiającego z żądaniem naprawienia szkody 
wyrządzonej jej przez któregokolwiek z Podwykonawców, Wykonawca zwolni Zamawiającego 
z obowiązk.1l naprawienia szkody przyjmując na siebie obowiązek jej naprawienia osobie trzeciej 
w całości. 

16. 	 Jeżeli Wykonawca zobowiąże się do wykonania przedmiotu zamówienia (określonego w SIWZ) 
siłami własnymi bez udziału podwykonawców - w trakcie realizacji niniejszej umowy nie może 
wprowadzić podwykonawców do realizacji określonych czynności (przedmiotu zamówienia), pod 
rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

17. 	 W umowie z Podwykonawcą Wykonawca w szczególności ma obowiązek zawrzeć następujące 
uregulowania: 

l) 	 określić szczegółowo przedmiot umowy, wynagrodzenie oraz zasady i terminy wypłaty 
wynagrodzenia, przy czym termin wypłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy rachunku lub faktury potwierdzającej 
wykonanie przedmiotu umowy a okres rozliczeniowy nie może być dłuższy niż 1 miesiąc; 

2) 	 uzależnić zapłatę pierwszej i następnych części wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, 
jeżeli jest ono należne w częściach, od zapłaty przez Podwykonawcę wynagrodzenia za 
wykonanie przedmiotu umowy dalszym Podwykonawcom; 

3) 	 uzależnić obowiązek zapłaty całości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy po 
wykonaniu całości przedmiotu umowy, od zapłaty przez Podwykonawcę wynagrodzenia za 
wykonanie przedmiotu umowy dalszym Podwykonawcom; 

4) 	 przewidzieć obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektów umów zawieranych 
z dalszymi Podwykonawcami wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienie osób, 
które będą te umowy podpisywać do reprezentowania stron tych umów oraz zgodę 
Wykonawcy na ich zawarcie, przynajmniej 14 dni przed dniem ich podpisania 

18. 	 W umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie może w szczególności: 
l) uzależnić dokonania płatności na rzecz Podwykonawcy od uzyskania przez Wykonawcę 

wynagrodzen ia 
2) 	 uzależnić zwrot Podwykonawcy przez Wykonawcę kwot zabezpieczenia ustanowionego 

przez Podwykonawcę od zwrotu przez Zamawiającego Wykonawcy udzielonego przez 
niego zabezpieczenia wykonania umowy. 

19. 	 Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowiązany jest prowadzić wykaz Podwykonawców i 
dalszych Podwykonawców oraz okazywać ten wykaz na każde wezwanie Zamawiającego 

20. 	 Zasady określone w ust. 17 i 18 mają zastosowanie do umów o podwykonawstwo z dalszymi 
Podwykonawca m i 
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§ 15. 


KLAUZULA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 
l. 	 Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (RaDO) informuję, iż Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta 
Garwolina z siedzibą przy ul. Staszica 15,08-400 Garwolin, adres email: umg@garwolin .pl. tel. 
25 786 42 42 jest Bunnistrz Miasta Garwolina. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: 
iod@garwolin.pL 

2. 	 Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy, a podstawą 
prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6, ust. l, lit. b) RaDO. 

3. 	 Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy oraz okres wynikający z wymagań 
prawnych nakładanych na Administratora w obszarze administracji publicznej. Dane osobowe 
mogą zostać udostępnione dostawcom systemów informatycznych, firmom doradczym i 
audytO\vym oraz kancelariom prawnym, z którymi współpracuje Administrator. 

4. 	 Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wykonawca posiada 
również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych 
osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy 
ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez 
Wykonawcę danych osobowych jest wanmkiem zawarcia umowy i współpracy z Administratorem. 

5. 	 Strony wzajemnie powierzają sobie przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji 
niniejszej umowy. 


§ 16. 

l. 	 Integralną część umowy stanowi specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta 

Wykonawcy. 
2. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr l do niniejszej umowy. 
3. Wykaz ulic w Sektorze II stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

§ 17. 
Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 18. 
Realizacji zamówienia będzie towarzyszyło zastosowanie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019.1843 z późn.zm.) oraz aktualnych regulacji prawnych i 
proceduralnych w dziedzinie gospodarki odpadami. 

§ 19. 
l . 	Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie 

przepisy Kodeksu cywilnego. 
2. 	 Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane w drodze mediacji stron 

a ostatecznie przez Sąd właściwy dla Zamawiającego . 

3. 	Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawia'ącego oraz 
jeden dla Wykonawcy. 

EK 
Jaro!.IClw 

LucirW'tYKl® 
h'\. 2 'i b~ O') <;STRZ 

JARO SŁAW W'GU\Dt.ŁA 


IKSKA.ci1Di

mgr Kotanyna 
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Załącznik nr l do umowy nr WF.272.4.2020 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

(zwana dalej "Umową") zawarta w dniu 30 grudnia 2020 roku pomiędzy: 


Miastem Garwolin zwanym w dalszej części umowy "Administratorem danych" reprezentowanym 

przez Burmistrza Miasta - Marzenę Bogusławę Świeczak, 

a Konsorcjum: 


l. 	 "Ekolider" Jarosław Wyglądała z siedzibą Lucin 4, 08-400 Garwolin - Lider Konsorcjum 
2. 	 PreZero Service Centrum Sp. z 0 .0. z siedzibą przy ul. Łąkoszyńskiej 127, 99-300 Kutno 


zwanym w dalszej części umowy "Podmiotem przetwarzającym" 


reprezentowanym przez Jarosława Wyglądała 


§1 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 


l. 	Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 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 (zwanej dalej 
"Rozporządzeniem") dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej 
Umowie. 

2. 	 Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie 
z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszeclmie 
obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

3. 	 Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 
Rozporządzen ia. 

§2 
Zakres i cel przetwarzania danych 

Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane Osobowe osób 
przekazujących odpady w zakresie: 

l imię i nazwisko; 

2 adres zamieszkania; 

3 adres nieruchomości na której powstają odpady. 


l. Powierzone 	przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot 
przetwarzający wyłącznie w celu realizacji umowy z dnia 30 grudnia 2020 roku w zakresie 
Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych 
powstających na terenie Miasta Garwolina w Sektorze II . 

§3 

Sposób wykonania umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych 


l . 	Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 
do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków teclmicznych i organizacyjnych 
zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku zwIązanym 

z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa wart. 32 Rozporządzenia. 
2. 	 Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 

powierzonych danych osobowych. 
3. 	Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych 

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

4. 	 Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa wart. 
28 ust 3 lit b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie 
zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

5. 	Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa 
wszelkie oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii I b prawo państwa 
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członkowskiego nakazują przechoW)'\vanie danych osobowych. 
6. 	 W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi danych w niezbędnym 

zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 
wywiązywania się z obowiązków określonych wart. 32-36 Rozporządzenia. 

7. 	 Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 
zwłoki informuje o tym fakcie Administratora danych ale w czasie nie dłuższym niż 24 godziny 
od momentu stwierdzenia naruszenia. 

§4 
Prawo kontroli 

1. 	 Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 
zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych 
danych osobowych spełniają postanowienia umowy. 

2. 	 Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu 
przetwarzającego i z minimum 7 - dniowym uprzedzeniem. 

3. 	 Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w 
terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni 

4. 	 Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do 
wykazania spełnienia obowiązków określonych wart. 28 Rozporządzenia. 

§5 
Powierzenie 

1 Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej 
pisemnej zgody Administratora danych. 

2 	 Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne 
polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający 
prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W 
takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje 
Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej 
informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

3 Podwykonawca, o którym mowa w § 5 ust. l Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki, 
jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie. 

4 Podmiot przetwarzający ponosi pełna odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązanie 
się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 

§6 
Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 

Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych 
osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do 
przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. 

2 	 Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora 
danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 
dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w 
umowie, 
o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, 
skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, 
lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie 
przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów 
upoważnionych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie 
danych osobowych powierzonych przez Administratora danych. 
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§7 
Czas obowiązywania umowy 

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia l stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku 
2. 	 Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę w terminie 3 dni od powzięcia przez Stronę 

odstępującą wiadomości o okolicznościach uprawniających go do odstąpienia 

§8 
Rozwiązanie umowy 

1. 	 Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę z skutkiem natychmiastowym, gdy 
Podmiot przetwarzający: 

a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w 
wyznaczonym terminie; 

b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową; 
c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora 

danych. 

§9 
Zasady zachowania poufności 

l. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 
materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od 
współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy 
przypadkowy, w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej ("dane poufne"). 

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 
danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody 
Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia 
posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

3. Strony 	zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności 
wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowały 
zabezpieczenie danych poufnych w tym w szczególności danych osobowych powierzonych do 
przetwarzania, przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią. 

§10 
Postanowienia końcowe 

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egz. dla Administratora danych, 
jeden dla Podmiotu przetwarzajacego. 

2. 	 W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
Rozporządzenia. 

3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy 
Administratora danych. 

or danych) 

B .~.. ..oc-",-STRZ 
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Załącznik nr 2 do umowy nr WF.272.4.2020 

WYKAZ ULIC MIASTA GARWOLINA 

l. 3 maja 
2. Akacjowa 
3. Aleja Legionów 
4. Aleja Żwirki i Wigury 
5. Generała Władysława Andersa 
6. Henryka Andrzejkowicza 
7. Armii Krajowej 
8. Asnyka 
9. J. S. Bacha 
10 . Bajkowa 
11. Baśniowa 
12 . Batalionów Chłopskich 
13. Batalionu "Zośka" 
14. L. Beethovena 
15 . Wandy Bekierskiej 
16. gen. Józefa Bema 
17. Mirona Białoszewskiego 
18. Bitwy Warszawskiej 
19. Błonie 
20. Boczna 
2l. Księcia Bolesława IV 
22. Bp. Jana Mazura 
23. Brukarska 
24. Brzozowa 
25 . Budzeń 
26. Bukowa 
27. Bursztynowa 
28. Fryderyka Chopina 
29. Cicha 
30 . Cmentarna 
31. Piotra Czajkowskiego 
32. Dębowa 
33. Diamentowa 
34 . Długa 
35. Henryka Dłużniewskiego ps. "Lech" 
36. Dobra 
37. Działyńczyków 
38. GarwoJińska 
39 . Gimnazjalna 
40. Gracjanów 
41. Granitowa 
42. Marka Hłaski 
43 . mjr Hubala 
44. Hufca "Orłów" 
45. l Pułku Strzelców Konnych 
46. Jagodzińska 
47 . Jana Pawła]] 
48. Księcia Janusza I 
49 . Ks. Mariana Juszczyka 
50. Jutrzenki 
51. Kawaleryjska 
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52. gen. Franciszka Kleeberga 
53 . Klonowa 
54. Kolonia Henryków 
55. Ks. Hugona Kołłątaja 
56. Ks. Stanisława Konarskiego 
57. Marii Konopnickiej 
58. Księcia Konrada ID 
59. Janusza Korczaka 
60. Kościelna 
61. Kościuszki 
62. bp. Ignacego Krasickiego 
63 . Józefa Kraszewskiego 
64. Płk. Stanisława Królickiego 
65. Krótka 
66. Krzywa 
67. Książęca 
68. ks. Jana Twardowskiego 
69. Kuśnierska 
70. Kwiatowa 
71 . Lazurowa 
72. Lelewela 
73. Lubelska 
74 . Łąkowa 
75. Generała Stanisława Maczka 
76. Marmurowa 
77. ks. Marka Maszkiewicza 
78 . Mazowiecka 
79. Księżnej Anny Mazowieckiej 
80. Adama Mickiewicza 
81. Mieczników 
82. Stanisława Mikulskiego ps. "Lis" 
83 . Miła 
84. Młyńska 
85. Stanisława Modrzewskiego 
86. Mokra 
87. St. Moniuszki 
88. Monte Cassino 
89. W. A. Mozarta 
90. Nadwodna 
91. Narutowicza 
92. Ogrodowa 
93. Olimpijska 
94. Onufrego Mączki 
95 . Owocowa 
96. Parkowa 
97. Parysowska 
98. Jana Piesiewicza ps. "Czarny" 
99. Piotra Gadosia 
100. Poligonowa 
101. Polna 
102. Polska 
103. Przechodnia 
104. Płk . Józefa Puchaiskiego 
1 05. Radosna 
1 06. Macieja Rataja 
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107. Romanówka 
108. Różana 
109. Rubinowa 
110. Senatorska 
111. Sienkiewicza 
112. gen. Władysława Sikorskiego 
113. Gen. Adama SkiIskiego 
114. Sławińska 
115. Słoneczna 
116. Słowackiego 
117. Sobieskiego 
118. Sosnowa 
119. Spacerowa 
120. Spokojna 
121. Sportowa 
122. Józefa Stachowskiego 
123 . Stacyjna 
124. Staszica 
125 . Stawki 
126. Studzińskiego 
127. Szarych Szeregów 
128. Szkolna 
129. K. Szymanowskiego 
130. Świerkowa 
131. Ks. dr. Antoniego Święcickiego 
132. Targowa 
133. Trakt Lwowski 
134. Melchiora Wańkowicza 
135. Warszawska 
136. Wesoła 
137. Westerplatte 
138. Wiejska 
139. Kazimierza Wojciechowskiego 
140. Wojna 
141. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
142. Zacisze 
143. Zagrodowa 
144. Zamojska 
145 . Zarzecze 
146. Zawady 
147. Zgoda 
148. Źródlana 
149. Żeromskiego 
150. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 
151. Zygmunta I Starego 
152. Księżnej Zofii 
153. Józefa Siarkiewicza 
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