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UMOWA Nr IGP.272. ..... .2020 

 
zawarta w dniu  ……………..  2020 r.  

pomiędzy  

Gminą Grodków, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków, NIP: 753 – 10 – 05 – 755, reprezentowaną 

przez: 

Burmistrza  Grodkowa  -  Marka Antoniewicza 

przy kontrasygnacie Filomeny Zeman – Skarbnika Gminy  

zwaną dalej „Zamawiającym”,  

a  

………………………………………………………...…, z siedzibą w ……………………………………, 

NIP ……………….. zarejestrowanym w …………………. prowadzonym przez ……….….. pod 

numerem ……………, reprezentowanym przez: ………………………...…………, 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wynik postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), 
zwaną dalej „Prawem zamówień publicznych”. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania, zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na 
warunkach wskazanych w ofercie z dnia ………... stanowiącej załącznik nr 5 do umowy, prac 
związanych z zadaniem pn. „Wykonanie prac związanych z letnim i zimowym utrzymaniem 
czystości jezdni i chodników na terenie miasta Grodków w latach 2020-2022”, zwanych 
dalej przedmiotem umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy zgodnie  
z jej postanowieniami, z obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej,  
a w szczególności z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku         
w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn zm.). 

4. W ramach letniego i zimowego utrzymania czystości jezdni i chodników dróg gminnych,              
o których mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania: 
1) mechanicznego i ręcznego oczyszczania jezdni, 
2) mechanicznego i ręcznego oczyszczania chodników wraz z połączeniami komunikacyjnymi 

do jezdni, 
3) oczyszczania pozimowego, 
4) opróżniania i dezynfekcji koszy przyulicznych, będących własnością Gminy Grodków, 
5) usuwania zwłok padłych zwierząt, 
6) prac interwencyjnych, 
7) coniedzielnego ręcznego sprzątania Rynku i przyległych do niego ulic. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać prace związane z letnim i zimowym utrzymaniem 
czystości jezdni i chodników stosując się do zasad oraz technologii letniej w okresie letnim  
i technologii zimowej lub zamiennej w okresie zimowym, w zależności od istniejących 
temperatur i warunków atmosferycznych  (opady deszczu lub śniegu). 
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6. Szczegółowe zasady oraz technologie letniego i zimowego utrzymania czystości jezdni  
i chodników dróg gminnych oraz częstotliwość oczyszczania określa, będący integralną 
częścią niniejszej umowy załącznik nr 1 OPZ - Zasady oraz technologie letniego i zimowego 
utrzymania czystości jezdni i chodników dróg gminnych. 

7. Wykaz terenów, na których wykonywane będą prace związane z letnim i zimowym 
utrzymaniem czystości jezdni i chodników dróg gminnych oraz coniedzielne sprzątanie ręczne, 
określone zostały w załącznikach nr 2, 3, 4, 5 i 6 OPZ, stanowiących jednocześnie integralną 
część niniejszej umowy. 

 
§ 2 

Sposób wykonywania umowy/prac 
1. Prace związane z utrzymaniem czystości jezdni i chodników dróg gminnych w technologii 

letniej i zamiennej oraz z coniedzielnym sprzątaniem ręcznym Wykonawca zobowiązuje się 
wykonywać z częstotliwością 1 raz w tygodniu na jezdniach oraz chodnikach określonych 
załącznikami nr 2, 3, 4, 5 i 6 OPZ, zgodnie z harmonogramem prac, opracowanym przez 
Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

2. Technologia zimowa uwzględnia w przypadku jezdni dwie kategorie zimowego utrzymania 
wyznaczone na podstawie pilności prowadzonych prac. Wykonawca w pierwszej kolejności 
zobowiązuje się odśnieżać jezdnie dróg gminnych kategorii I, określone załącznikiem nr 2 
OPZ, a w następnej kolejności jezdnie dróg gminnych kategorii II, określone załącznikiem nr 3 
OPZ. Chodniki, które zostały określone w załączniku nr 4 OPZ, Wykonawca zobowiązuje się 
odśnieżać w taki sposób jak jezdnie kategorii I. 

3. Po okresie zimowym Wykonawca zobowiązuje się wykonać oczyszczanie pozimowe 
polegające na usunięciu piasku stosowanego w czasie akcji zimowej wraz z oczyszczaniem 
rejonu wpustów ulicznych. 

4. W ramach opróżniania i dezynfekcji koszy przyulicznych będących własnością Gminy 
Grodków, Wykonawca zobowiązuje się do jednokrotnego w ciągu dnia (do godz.1000) 
usunięcia z nich śmieci, zebrania nieczystości wokół kosza, w tym także wysypanych w trakcie 
wykonywania czynności opróżniania i przewiezienia tych nieczystości do instalacji komunalnej 
do przetwarzania odpadów komunalnych bądź zastępczej instalacji przewidzianej zgodnie  
z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego, przy czym: 
1) czyszczenie i dezynfekcję koszy, Wykonawca zobowiązuje się wykonywać raz w miesiącu,  
2) wywóz nieczystości Wykonawca zobowiązuje się wykonywać tylko sprzętem 

przystosowanym do ich transportu. 
Wykaz dróg gminnych, na których zlokalizowane są kosze, oraz ich liczba zostały określone             
w załączniku  nr 5 OPZ. 

5. Usuwanie zwłok padłych zwierząt obejmuje czynności związane z zebraniem zwłok z miejsca 
ich ujawnienia oraz ich przetrzymanie do czasu odbioru przez firmę zajmującą się utylizacją. 
Umowa na utylizację zwłok padłych zwierząt zawarta będzie bezpośrednio przez 
Zamawiającego. Każdorazowe ujawnienie zwłok padłych zwierząt przez Wykonawcę należy 
zgłosić Zamawiającemu podając miejsce, datę ujawnienia oraz rodzaj zwłok. 

6. Prace interwencyjne obejmują czynności związane w szczególności z usuwaniem powalonych 
drzew, gałęzi, szkła, oleju i innych zanieczyszczeń mogących wystąpić w pasie drogowym w 
wyniku działania sił przyrody, zdarzeń lub wypadków losowych. 

7. Coniedzielne sprzątanie ręczne Rynku i przyległych do niego ulic w każdą niedzielę do godz. 
900 polega na ręcznym zebraniu opakowań z papieru, szkła, plastiku i metalu z jezdni  
i chodników oraz opróżnianie koszy przyulicznych, zgodnie z wykazem w załączniku nr 6 OPZ. 

 
§ 3 

Wymagane dokumenty 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne: 

1) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, 
2) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów, w przypadku gdy 

ma ono miejsce, 
3) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych                  

od właścicieli nieruchomości,  
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4) posiada decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii zezwalającą na prowadzenie 
działalności w zakresie transportu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego 
kategorii 1, wraz z aktualnym dopuszczeniem środka transportu do przewożenia materiału 
kategorii 1. 

5) dysponuje na terenie miasta Grodkowa lub w odległości nie większej niż 5 km od 
Grodkowa, bazą sprzętowo – magazynową z łącznością telefoniczną gwarantującą 
utrzymanie pełnej gotowości, sprawności technicznej sprzętu, który będzie używany do 
wykonania zadania. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania aktualnych zezwoleń, decyzji, wpisu oraz bazy,  
o których mowa w ust. 1 przez cały okres obowiązywania umowy. 

 

§ 4 
Prace interwencyjne 

1. Prace interwencyjne, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 6 i § 2 ust. 6 Wykonawca zobowiązuje 
się wykonywać na podstawie samodzielnie podjętych informacji, lub po dokonanym                  
przez Zamawiającego zgłoszeniu telefonicznym lub za pomocą poczty elektronicznej. Przy 
czym zawiadomienie dokonane za pomocą poczty elektronicznej uznaje się za zgłoszenie 
pisemne. Zgłoszenie telefoniczne potwierdzane będzie każdorazowo na piśmie, lub pocztą 
elektroniczną na adres:  ………………………………………………………... 

2. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do prac interwencyjnych niezwłocznie, nie później 
jednak, niż w terminie do 2 godzin od chwili zgłoszenia telefonicznego pocztą elektroniczną. 

 

§ 5 
Pełnienie dyżurów 

1. Dla prawidłowej realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia 
całodobowych dyżurów pod wskazanymi przez niego numerami telefonu. Wykaz numerów 
telefonów, pod którymi Wykonawca pełnić będzie dyżury, określony został w załączniku nr 1 do 
niniejszej umowy. 

2. O każdorazowej zmianie numeru telefonu Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 
zawiadomić Zamawiającego na piśmie.  

 

§ 6 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonywanie prac określonych niniejszą umową Wykonawca otrzymywać będzie 
wynagrodzenie miesięczne w wysokości wynikającej z iloczynu cen jednostkowych netto 
określonych w załączniku nr 7 OPZ stanowiącym integralną część umowy oraz ilości jednostek 
miar w zależności od rodzaju i zakresu prac określonych niniejszą umową, wykonanych  
w danym miesiącu, powiększone o należny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu 
wystawienia faktury. 

2. Stawki jednostkowe netto określone w załączniku nr 7 OPZ mają charakter ryczałtowy  
i zawierają wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy, niezbędne do jej 
prawidłowego wykonania, w tym m. in.: 
1) wartość prac określonych w przedmiocie zamówienia, 
2) wartość prac interwencyjnych, 
3) koszt niezbędnego oznakowania ulic w celu zabezpieczenia właściwej organizacji ruchu 

drogowego w trakcie prowadzonych prac, związanych z oczyszczaniem nawierzchni jezdni 
i chodników jezdni i chodników dróg gminnych. 

3. Stawki jednostkowe netto określone w załączniku nr 7 OPZ będą stałe przez okres 12 miesięcy 
od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia. Po upływie tego okresu dopuszcza się następujące 
zmiany stawek jednostkowych netto: 
1) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 

2) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

3) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT
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planach kapitałowych 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

4) W przypadku zmian określonych w załączniku nr 7 OPZ, Wykonawca może wystąpić do 
Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie 
dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca winien 
wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty 
wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość 
wynagrodzenia. W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności wprowadzenia 
zmian do umowy, stawki jednostkowe netto ulegną odpowiedniej zmianie.  

5) Nowe stawki jednostkowe netto będą stałe przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania 
aneksu, w którym ustalone będą ich wysokości. 

6) Zmiana wartości umowy może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy. 
7) Wykonawca złoży powyższy wniosek, z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem wobec 

postulowanej daty obowiązywania nowych stawek. 
 

§ 7 
Rozliczenie 

1. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie następowała z dołu, po zakończeniu 
miesiąca kalendarzowego. 

2. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest każdorazowo: 

 Protokół zawierający zakres i rodzaj wykonanych prac w danym miesiącu, sporządzony 
przez Wykonawcę w terminie 2 dni roboczych po zakończeniu miesiąca kalendarzowego  
i potwierdzony przez Zamawiającego. Wzór protokołu określa załącznik nr 2 i 3 do 
niniejszej umowy. 

 Karta przekazania odpadu do Instalacji komunalnej do przetwarzania odpadów 
komunalnych bądź zastępczej instalacji, przewidzianych zgodnie z Planem Gospodarki 
Odpadami dla Województwa Opolskiego. 

3. Prawidłowo wystawione faktury VAT płatne będą przelewem na konto Wykonawcy w terminie 
do 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.  

4. Przy wystawianiu faktur zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług 
obowiązująca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowiązku podatkowego). 

5. Zamawiający będzie płacił należności na konto wskazane na fakturze. 
6. Faktury należy wystawić w następujący sposób: Nabywca: Gmina Grodków, ul. Warszawska 

29, 49-200 Grodków, NIP 753–10–05–755, odbiorca: Urząd Miejski w Grodkowie. 
7. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostaną zwrócone Wykonawcy. 
8. Strony postanawiają, że Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

§ 8  
Nadzór, kontrola 

1. Nadzór nad realizacją umowy sprawuje podinspektor ds. drogowych Urzędu Miejskiego  
w Grodkowie, tel. 77/ 40 40 333. W przypadku nieobecności ww. pracownika przez okres 
dłuższy niż 5 dni roboczych, nadzór sprawować będzie Kierownik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grodkowie. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do bieżącej kontroli zleconych prac. 
3. O stwierdzonych podczas przeprowadzonej kontroli uchybieniach w wykonaniu prac 

określonych niniejszą umową, Zamawiający będzie powiadamiał Wykonawcę, który 
zobowiązany jest niezwłocznie stawić się na miejsce kontroli.  

4. Z przeprowadzonej kontroli Zamawiający sporządza notatkę służbową, a w przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości sporządza się protokół wraz z dokumentacją fotograficzną, 
podpisany przez Strony umowy. W przypadku nie stawienia się przez Wykonawcę 
niezwłocznie na miejsce kontroli, Zamawiający sporządza protokół jednostronnie,  
a Wykonawca w takim wypadku nie ma prawa do kwestionowania stwierdzonego stanu prac. 

5. Przed przystąpieniem do realizacji niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 
Zamawiającemu harmonogram prac (obowiązujący dla technologii letniej i zamiennej), 
określający plan pracy Wykonawcy w zakresie wykonywania prac polegających na 
oczyszczaniu jezdni i chodników przeznaczonych do oczyszczania 1 raz w tygodniu wraz ze 
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szczegółowym wykazem dni tygodnia oraz rejonu wykonywanych prac zgodnym z 
załącznikami nr 2, 3, i 4 OPZ stanowiących integralną część niniejszej umowy. 

6. Wykonawca zapewni nadzór oraz właściwe przestrzeganie przepisów bhp w rejonie 
wykonywania prac. 

 

§ 9 
Kary umowne 

1. Z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu, w przypadku nienależytego wykonywania przez 
Wykonawcę prac określonych niniejszą umową, potwierdzonych co najmniej 2 protokółami,  
o których mowa w § 8 ust. 4 w danym miesiącu, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% miesięcznego wynagrodzenia brutto 
przysługującego za dany miesiąc kalendarzowy. 

2. Za nienależyte wykonanie prac określonych niniejszą umową rozumie się w szczególności: 
1) wykonywanie prac w technologii innej niż przewidziana niniejszą umową, bez uzgodnienia 

zaistniałej potrzeby zastosowania tej technologii z Zamawiającym, 
2) nie przystąpienie do wykonywania prac określonych niniejszą umową w terminach 

przewidzianych załącznikiem nr 1 OPZ - Zasady oraz technologie zimowego utrzymania 
czystości jezdni i chodników dróg gminnych, w tym niewprowadzenie zmiany technologii  
z zimowej na technologię zamienną lub z technologii zamiennej na zimową od momentu 

wystąpienia zmiany warunków atmosferycznych w ciągu ……. dnia/dni*, 

3) zaleganie śniegu, lodu świadczące o długotrwałym niewykonywaniu obowiązków 
przewidzianych umową, 

4) zastoiska piasku, ziemi, zanieczyszczeń świadczące o długotrwałym niewykonywaniu 
obowiązków przewidzianych umową, 

5) nieusunięcie zwłok padłych zwierząt, 
6) zachwaszczenie świadczące o długotrwałym niewykonywaniu obowiązków przewidzianych 

umową. 
3. Każdorazowe nieprzystąpienie przez Wykonawcę do wykonania prac interwencyjnych  

w terminie określonym w § 4 ust. 2 stanowi nienależyte wykonanie umowy i skutkuje 
naliczeniem kary umownej w wysokości  określonej w ust. 1. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) z tytułu nie przedłożenia Zamawiającemu kopii umów, o których mowa w §14 ust. 2  

w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminu określonego przez 
Zamawiającego, 

2) z tytułu stwierdzenia przez Zamawiającego niezatrudnienia przy realizacji zamówienia 
którejkolwiek z osób wskazanych w § 14 ust.1 na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Pracy w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.  

3) w wypadku odstąpienia od  umowy przez Zamawiającego w warunkach opisanych w §11 
ust. 1 pkt 5 w wysokości 10% ceny brutto za wykonanie całej umowy, określonej w ofercie 
Wykonawcy. 

5. W przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość naliczonych kar umownych Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

 

§ 10 
Ubezpieczenia 

Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód w majątku 
oraz krzywd osób trzecich wywołanych prowadzeniem robót, a także ubezpieczyć się z tytułu 
odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 
pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi przez niego robotami, w tym 
także ruchem pojazdów mechanicznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną  
i materialną za szkody u osób trzecich powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego 
wykonania przedmiotu umowy. 

 
 

* zostanie wypełnione zgodnie z deklaracją złożoną przez Wykonawcę w Ofercie  
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§ 11 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1) W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, 

2) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie, 
4) Wykonawca przerwał realizację umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni. 
5) W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy,  

w szczególności w przypadku, gdy Wykonawca pomimo naliczenia kary umownej nie 
wykonuje prac określonych niniejszą umową lub wykonuje te prace w sposób wadliwy, 
niezgodny z obowiązującymi normami lub z postanowieniami niniejszej umowy, nie 
reagując na pisemne wezwanie Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w 

terminie dwóch miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej 
umowie, 

2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny, odbioru prac lub odmawia podpisania 
protokołu odbioru prac, 

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż z powodu zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 i 2 powinno zostać 
złożone w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających 
odstąpienie od umowy 

4. Odstąpienie od umowy określone w ust. 1 pkt. 2-5 nastąpi z winy Wykonawcy. 
5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
6. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron odniesie 

skutek wyłącznie na przyszłość (ex nunc), co oznacza, że umowa pozostanie w mocy 
pomiędzy Stronami w zakresie usług wykonanych do chwili odstąpienia od umowy. 

  
§ 12 

Termin wykonania 
Strony zgodnie ustalają, że wykonanie przedmiotu niniejszej umowy następować będzie w okresie 
od 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. 
 

§ 13  
Zmiany umowy 

1. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień 
publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:  
1) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana 

nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub 
zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy. 

2) zmiana nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, 
przekształceniem lub połączeniem z inną firmą. 

3) zmiany przewidziane w § 6 ust. 3 niniejszej umowy. 

2. W przypadku zmiany koniecznego do wykonania zakresu prac w wyniku np.: remontu, 
zamknięcia, przekazania w inny zarząd przez Zamawiającego chodnika, drogi albo przejęcia          
z innego zarządu przez Zamawiającego chodnika, drogi lub likwidacji koszy na śmieci, 
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione odpowiednio do ilości i zakresu wykonanych                          
przez Wykonawcę prac w danym miesiącu. O każdorazowej zmianie ilości i zakresu prac               
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do wykonania, Zamawiający poinformuje niezwłocznie Wykonawcę na piśmie, wskazując 
równocześnie przewidywany okres obowiązywania zmiany. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą 
obydwu stron i stosownie uzasadnione, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 
§ 14 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 
1. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji 

zadania tj.: osoby wykonujące czynności polegające na oczyszczaniu ulic i chodników, 
opróżnianiu koszy ulicznych, operatorzy maszyn i urządzeń do oczyszczania ulic i chodników 
w okresie realizacji niniejszej umowy, zostały zatrudnione przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 
czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). 

2. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym 
niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu Zamawiającemu 
(zawierające zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie ustawy o ochronie 
danych osobowych lub innych przepisów), kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę z pracownikami, o których mowa w ust. 1, wraz z opisem czynności 
wykonywanych przez danego pracownika w ramach zamówienia oraz inne dokumenty 
potwierdzające zawarcie tych umów. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego wątpliwości 
co do rzetelności wskazanych powyżej dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, Zamawiający ma prawo zwrócić się z wnioskiem do właściwego inspektoratu 
pracy o dokonanie kontroli w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności objęte przedmiotem zamówienia,  
o których mowa w ust. 1 na podstawie umowy o pracę. 

3. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub /i Podwykonawcę kopii umów zawartych przez 
Wykonawcę z pracownikami lub dokumentów, o których mowa w ust. 2 w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego zgodnie z ust. 2, lub stwierdzenie przez właściwy inspektorat pracy 
braku zatrudnienia osób wskazanych w ust. 1 na podstawie umowy o pracę będzie traktowane 
jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników, o których mowa w ust. 1 na 
podstawie umowy o pracę.  

 
§ 15 

Klauzula dotycząca RODO 
1. Strony zgodnie oświadczają, iż zapewniają przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony 

danych osobowych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, ustawy o ochronie danych osobowych, które będą 
przekazywane lub udostępnione w związku lub w wyniku realizacji postanowień niniejszej 
umowy. 

2. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się nie ujawniać, nie przekazywać, nie przetwarzać, 
nie wykorzystywać dla celów własnych lub osób trzecich danych opisanych w ust. 1 jak 
również wszelkich innych informacji lub danych przekazanych w związku lub w celu realizacji 
niniejszej umowy, chyba że stan tajemnicy wobec tych informacji lub danych ustał i są one 
znane publicznie lub ich ujawnienia zażąda uprawniony organ w przewidzianej prawem formie i 
treści, jednakże wówczas tylko w niezbędnym zakresie. Obowiązek zachowania poufności nie 
ma ograniczeń czasowych i nie wygasa po rozwiązaniu umowy. Obowiązek ten obejmuje 
zarówno informacje wynikające z niniejszej umowy jak również informacje uzyskane przez 
Wykonawcę lub pracowników Wykonawcy oraz osoby, którymi się posługuje w związku lub 
przy okazji wykonywania niniejszej umowy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki udostępnienia, przekazania, 
przetworzenia, wykorzystania dla celów własnych lub osób trzecich danych lub informacji 
opisanych w ust. 1-2, lub inne działania lub zaniechania skutkujące lub mogące skutkować 
wykorzystaniem tych danych w celu innym niż realizacja przedmiotu umowy. 
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4. Wykonawca oświadcza, że sposób pozyskiwania, wysyłania i przetwarzania danych lub 
informacji opisanych w ustępach powyżej spełnia wymogi określone w RODO, ustawie 
o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniach wykonawczych do ustawy. 

5. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane tylko i wyłącznie 
w celu realizacji umowy. 

6. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę próby lub faktu naruszenia poufności 
przekazanych jemu danych lub informacji, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 
powiadomienia Zamawiającego, nie później niż w dniu następnym po dniu w którym stwierdził 
ten fakt. 

7. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1-6 Strona, która dokonała naruszenia zobowiązana 
jest do naprawienia szkody jaką druga Strona poniosła z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązania na zasadach ogólnych. 

8. Strony zawrą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w przypadku zajścia takiej 
konieczności. 

 

§ 16 
Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 
1) Załącznik nr 1 – Wykaz numerów telefonów dyżurnych; 
2) Załącznik nr 2 – Wzór protokołu rozliczający bieżące utrzymanie czystości dróg; 
3) Załącznik nr 3 – Wzór protokołu rozliczający coniedzielne utrzymanie czystości dróg; 
4) Załącznik nr 4 – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, w tym OPZ; 
5) Załącznik nr 5 – Oferta Wykonawcy; 
6) Załącznik nr 6 – Harmonogram prac. 

 
§ 17 

 
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (każdy na prawie 

oryginału), 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
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