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Załącznik nr 2 

do SWZ nr sprawy 09/2022 
 

Projekt  UMOWY  
na:   „Dostawę nowych pojemników na odpady komunalne, typ: MGB”   

nr sprawy 09/2022 
 

Zawarta w Opocznie, w dniu ................................ pomiędzy: 
 

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Opocznie, ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno, wpisaną jako przedsiębiorca do rejestru 
sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia XX Wydz. KRS pod Nr 0000110297, 
kapitał zakładowy w wysokości: 47.318.500,00  zł, REGON 590028079, NIP 768-000-38-62 
reprezentowaną przez: Krzysztofa Owczarskiego- Prezesa Zarządu, zwaną w dalszej części 
umowy ZAMAWIAJĄCYM,  

A 
firmą: 
.................................................................................................................  
z siedzibą ................................................................................................................. 
NIP: ....................................,  którą reprezentują:.........................................................., 
zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, 

Zwanych dalej łącznie także STRONAMI, 
o następującej treści: 
 

Oświadczenia stron 
§ 1 

Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku 
przeprowadzonego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych. 

 
Przedmiot umowy 

§ 2 
Zgodnie z wynikiem postępowania na realizację zadania p.n. „Dostawa nowych pojemników 
na odpady komunalne, typ: MGB”,  nr sprawy 09/2022, prowadzonego w trybie 
podstawowym, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć  pojemniki stanowiące przedmiot 
zamówienia,  a Zamawiający do ich kupna i odbioru, na warunkach określonych w niniejszej 
umowie. 

§ 3 
1.1. Przedmiot zamówienia stanowi  dostawa nowych pojemników na odpady komunalne, 

typ: MGB o pojemności 120 l w kolorze czarnym w ilości 500 szt. 
 

1. Pojemniki na odpady komunalne stanowiące przedmiot zamówienia winny spełniać 
następujące wymagania techniczno – użytkowe: 

1) Pojemniki wykonane z tworzywa sztucznego HDPE w technologii wtrysku 
ciśnieniowego o dużej wytrzymałości i odporności na uszkodzenia mechaniczne, 
niskie temperatury i środki chemiczne, o jednolitym korpusie z płaską pokrywą 
wyposażoną   w uchwyt, 

2) Pojemniki wyposażone w uchwyty do transportu i załadunku, 
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3) Pojemniki przystosowane do rozładunku mechanicznego przez typowe samochody 
śmieciarki, 

4) Dwukołowy system jezdny, koła ogumowane o średnicy  200 mm, oś jezdnia ze stali,  
5) Kolor: czarny, odporny na działanie promienia UV, 
6) Zgodność z normą PN-EN 840 lub równoważne. 

 
3. Wykonawca ponadto zobowiązany jest dostarczyć naklejki, które służyć będą do oznaczenia 

pojemników będących przedmiotem niniejszego zamówienia zgodnie ze Wspólnym 
Systemem  Segregacji Odpadów, obowiązującym na terenie całego kraju. Dostarczone 
naklejki powinny być  wykonane z folii samoprzylepnej odpornej na warunki 
atmosferyczne, o wymiarach: wysokość – 20 cm, szerokość – 30 cm,  z uwzględnieniem 
warunków poniższych, tj. naklejki na pojemniki 120 l w kolorze czarnym w ilości  500 szt., z 
napisem „Odpady  zmieszane”. 
Zamawiający jednocześnie wskazuje, iż wszystkie wyżej wymienione naklejki winny 
zawierać również logo Zamawiającego. Wzór naklejek wraz logo  stanowi załącznik nr 6a-
6b do SWZ. 

4. Zamawiający zastrzega możliwość uczestnictwa przy załadunku pojemników w magazynie 
Wykonawcy. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest poinformować 
Zamawiającego o dokładnym terminie załadunku pojemników z jednodniowym 
wyprzedzeniem, poprzez e-mail wysłany na adres skrzynki pocztowej Zamawiającego. 

5. Wykonawca zapewnia, że pojemniki na odpady, o których mowa w ust 1, składające się na 
przedmiot sprzedaży są należytej jakości, nadające się do umówionego użytku (zgodnie 
z przeznaczeniem) oraz spełniają wszelkie wymagania Zamawiającego określone                                 
w  SWZ  nr sprawy 09/2022. 
 

Termin oraz miejsce dostawy 
§ 4 

1. Termin dostawy: Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 14 dni 
kalendarzowych od daty podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. Miejsce wykonania dostawy: wydania pojemników Zamawiającemu – jest siedziba 
Zakładu Usług Komunalnych na ul. Targowej 9, 26-300 Opoczno. Wykonawca dostarczy 
pojemniki stanowiące przedmiot zamówienia do miejsca dostawy we własnym zakresie 
i na swój koszt.  

3. Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany na podstawie stosownego protokołu 
przez przedstawicieli obu Stron, w siedzibie Zamawiającego. 

4. Strony ustalają, że datą wykonania umowy jest data podpisania przez Strony 
bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

5.  Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o dokładnym terminie             
dostawy za jednodniowym  uprzedzeniem, złożonym e-mail’em na adres skrzynki 
pocztowej Zamawiającego:………………. 

 
 
 
 

 
Oświadczenia Wykonawcy 

§ 5 
1. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z założeniami wykonania przedmiotu umowy i nie 

zgłasza do nich uwag oraz zobowiązuje się do wykonania umowy zgodnie z tymi 
założeniami. 
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2. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i środki do realizacji 
przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy z dołożeniem 
najwyższej staranności zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, treścią umowy 
oraz uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie informować o przeszkodach  
w należytym wykonywaniu umowy, w tym również o okolicznościach leżących po stronie 
Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na wywiązanie się Wykonawcy  
z postanowień umowy. 

 
Zasady współpracy 

§ 6 
1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do wzajemnej współpracy przy realizacji 

przedmiotu umowy. 
2. Współpraca Stron oraz wymiana informacji będzie się odbywała w granicach niezbędnych 

dla prawidłowego wykonania umowy, z poszanowaniem powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa i ustalonych zwyczajów, zasad uczciwej konkurencji, ochrony informacji 
stanowiących informacje poufne każdej ze Stron oraz interesów handlowych każdej ze 
Stron. 

3. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do informacji i środków technicznych  
w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działania lub 
zaniechania pracowników Wykonawcy, osób działających w jego imieniu lub 
podwykonawców, jak za działania własne. 

 
Poufność 

§ 7 
Strony zobowiązują się do zachowania poufności informacji uzyskanych w związku z realizacja 
przedmiotowej umowy. Obowiązek ten nie dotyczy przypadków, gdy o udostępnienie 
informacji występuje uprawniony podmiot lub organ oraz, gdy informacja z mocy przepisów 
szczególnych ma charakter jawny (np. cena oferty). 
 

Wynagrodzenie 
§ 8 

1. Z tytułu   realizacji przedmiotu umowy (dostawy pojemników) Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy łączne wynagrodzenie brutto w wysokości: ……………… zł (słownie: 
…………………………..…). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty realizacji umowy, łącznie 
z podatkiem VAT, kosztami dostawy i całkowicie wyczerpuje zobowiązania 
Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy. 

3. Rozliczenia stron realizowane są w walucie polskiej: PLN. 
4. Płatność za dostarczenie: nowych pojemników na odpady komunalne realizowana będzie 

na podstawie wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
określony na fakturze z terminem płatności 30 dni od daty wydania przedmiotu  
zamówienia (potwierdzonej protokołem odbioru pojemników- bez zastrzeżeń) i 
dostarczenia faktury.  

5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności 

przysługującej mu z niniejszej umowy. 
 

Rękojmia za wady 
§ 9 
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1. Przedmiot dostawy objęty jest rękojmią za wady, stosownie do przepisów kodeksu 
cywilnego. 

 
Podwykonawcy 

§ 10 
1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia osobiście/przy pomocy podwykonawców, 

którzy wykonają następujący zakres prac:................................................. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą 

wykonuje przedmiot umowy (w tym podwykonawców, którym powierzył wykonanie 
części przedmiotu umowy) jak za działania własne. Wykonawca ponosi wyłączną 
odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją 
przedmiotu zamówienia. 

3. Zlecenie prac przez Wykonawcę firmie podwykonawczej możliwe jest wyłącznie zgodnie 
z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie wskazanym 
w ofercie Wykonawcy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawcy.  
 

Kary umowne 
§ 11 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach 
i wysokości: 

1) za zwłokę w realizacji dostawy  przedmiotu zamówienia w terminie określonym § 4 ust. 
1 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową w kwocie 
stanowiącej równowartość 0,1 % wartości brutto przedmiotu danej dostawy (danej 
partii) liczoną   za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

2) za odstąpienie od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn 
zawinionych przez Wykonawcę, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w kwocie 
stanowiącej równowartość 10 % wartości brutto przedmiotu umowy określonej wyżej 
w § 8 ust. 1 Umowy. 

2. Za odstąpienie od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zawinionych 
przez Zamawiającego, zapłaci on Wykonawcy karę umowną w kwocie stanowiącej 
równowartość 10 % wartości brutto przedmiotu umowy określonej wyżej w § 8 ust. 1 
Umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w płatności za 
zrealizowane dostawy. 

4. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 
tytułów do maksymalnej wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 
1 umowy. 

5. Zamawiający może potrącić kary umowne z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia 
z tytułu realizacji przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. W sytuacji, gdy kary umowne nie pokrywają szkody, stronom przysługuje prawo żądania 
odszkodowania na zasadach ogólnych. 
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Ochrona danych osobowych  
§ 12 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych 
niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem 
w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te 
dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 
przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 
które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 
osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 
4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, 

które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 
5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt 

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. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu 
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub 
prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się 
z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się 
z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki 
zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 
zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych 
danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania 
audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując 
o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 
spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 
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11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na 
Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 
podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego 
o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 
dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, 
o jakiejkolwiek 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 danych 
osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 
materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz 
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie 
ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

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

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający 
może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających 
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie 
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy 
Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych. 

Zmiany postanowień umowy 
§ 13 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w sprawie zamówienia 
w stosunku do treści wybranej oferty, dotyczących przedmiotu zamówienia, sposobu 
realizacji zamówienia oraz terminu realizacji umowy  
i terminu płatności, w szczególności w przypadku: 

1) zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodujących konieczność dokonania 
zmian w umowie, 

2) w zakresie obowiązującej stawki podatku VAT, w przypadku zmian powszechnie 
obowiązującego prawa w tym zakresie, 
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3) zaistnienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze 
stron, których strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, i które zakłócają lub 
uniemożliwiają realizację Umowy, takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojny, 
rewolucje, pożary, powodzie, działania terrorystyczne, zakłócenia spowodowane 
wprowadzeniem zabezpieczeń antyterrorystycznych. 

2. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

Postanowienia końcowe 
§ 14 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny 
właściwy ze względu na miejsce siedziby Zamawiającego. 

3. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki do umowy, tj.: Specyfikacja 
Warunków Zamówienia (SWZ- nr sprawy 09/2022) oraz oferta Wykonawcy 
z załącznikami (dokumentacja ofertowa). 

4. Osobami wyznaczonymi do koordynacji wykonania niniejszej umowy są: 
1) ze strony Zamawiającego – …………………, tel. …………….. e-mail. ……… 
2) ze strony Wykonawcy – ………………………………, tel. ……… e-mail. ……. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy 
i dwa dla Zamawiającego. 

 
ZAMAWIAJĄCY                                                                           WYKONAWCA 

 


