UMOWA Nr…./2022
zawarta dnia …..08.2022 r. w Urzędzie Gminy w Olszanicy pomiędzy: Gminą Olszanica,
z siedzibą w Olszanicy 81 ,38-722 Olszanica posiadającą , NIP 6881246016 reprezentowaną
przez:
1. mgr inż. Krzysztofa Zapałę – Wójta Gminy Olszanica
zwaną dalej Zamawiającym: ,
reprezentowaną przez:
………………………………….
………………………………… zwanym(ą) dalej Wykonawcą.

§ 1.
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z usuwaniem
i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy
Olszanica w zakresie:
- załadunku, transportu oraz przekazania do unieszkodliwienia na składowisko odpadów
niebezpiecznych płyt azbestowo cementowych zalęgających na nieruchomościach należących
do osób fizycznych w ilości ok. 17,143 Mg).
2. Szczegółowy wykaz nieruchomości, na których czasowo złożono odpady, określone zostaną
w wykazach będących załącznikami do niniejszej umowy.
3. Usługi wymienione w ust. 1 muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa , normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.
§ 2.
1.Obowiązki zamawiającego.:
1)Przekazanie wykazu nieruchomości wraz z nr. telefonów właścicieli nieruchomości.
2) Dokonanie odbioru wykonanych usług poprzez dostarczenie przez Wykonawcę
oświadczeń o poprawności wykonanych usług oraz karty przekazania odpadów na
składowisko.
2. Obowiązki wykonawcy:
1)Prawidłowe wykonanie usług związanych z realizacją przedmiotu umowy
zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami polskimi i innymi obowiązującymi
przepisami.
2) Przygotowanie wymaganych dokumentów do dokonania odbioru przez
zamawiającego przedmiotu umowy.
3) Przestrzeganie przepisów bhp przy zbieraniu odpadów niebezpiecznych.
4) Zapewnienie kadry i nadzoru nad wykonywaniem przedmiotu zamówienia.
5) Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.
6) Utrzymanie porządku w czasie realizacji zamówienia.
§ 3.
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1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:
- rozpoczęcie: od daty zawarcia przedmiotowej umowy,
- zakończenie: 30 września 2022 r.
2. Terminy ustalone w ust. 1 ulegną przesunięciu w przypadku wystąpienia okoliczności,
których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej
staranności, w takim przypadku strony ustalą nowe terminy realizacji.
§ 4.
1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe
wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone
protokołem odbioru końcowego.
2. Wykonawca w terminie do 3 dni przed dniem odbioru końcowego wykonania przedłoży
zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania
przedmiotu odbioru, w szczególności karty przekazania odpadu na składowisko odpadów
niebezpiecznych, protokoły przyjęcie odpadu od właściciela nieruchomości.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął
gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania,
zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.
§ 5.
1.Wartość usług zgodnie z przedstawioną ofertą cenową wynosi: wg ceny jednostkowej za
załadunek, transport i unieszkodliwianie 1 Mg odpadów: ………. zł. netto ( słownie: …
złotych ) podwyższonej o podatek VAT w wysokości 8 % - … zł
- cena brutto za 1 Mg … zł. (słownie: ……. )
2. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w wysokości
… zł. brutto (słownie: …).
3. Wynagrodzenie rozliczane będzie przy zastosowaniu cen jednostkowych zawartych w
ofercie.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko wynagrodzenie za faktyczną ilość odebranych
odpadów od właścicieli nieruchomości i przekazanych na składowisko odpadów
niebezpiecznych.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości przedmiotu zamówienia.
6.Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej
w ust. 1.
§ 6.
1.Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o faktury wystawione po zrealizowaniu
poszczególnych wykazów mieszkańców posiadających pryzmy odpadów zawierających
azbest. Załącznikami do każdej faktury będą kwity wagowe, potwierdzone przez mieszkańców
oświadczenia o poprawności wykonania usługi oraz karty odpadów.
2.Faktura będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT.
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§ 7.
1. Zamawiający może nałożyć karę umowną:
– za odstąpienie od umowy z przyczyn nie zależnych od Zamawiającego w
wysokości 20% wynagrodzenia umownego,
- za każdy dzień niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu
zamówienia w wysokości 4% wynagrodzenia umownego.
§ 8.
1. Równolegle strony umowy zawierają umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych
w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy.
2. Obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 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 (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str.1) .
§ 9.
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
§ 10.
1.Strony wyznaczają swoich przedstawicieli:
a) Zamawiający:
Stanisław Gruza tel. (013) 461 70 45, 502605695
b) Wykonawca:
………………………………………………………………. …………………….
c) Zamawiający oświadcza, że powołany przez niego przedstawiciel będzie działał
w granicach otrzymanego pełnomocnictwa.
2. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują
się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia
kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy, właściwy miejscowo.
3. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących
egzemplarzach, 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy 2 (dwa) egzemplarze dla
Zamawiającego.

……………………………..
Zamawiający:

…………………………………………
Wykonawca:

Strona 3 z 5

Umowa powierzenia danych osobowych
zawarta w dniu … sierpnia 2022 r. pomiędzy: Gminą Olszanica reprezentowaną przez:

mgr inż. Krzysztofa Zapałę – Wójta Gminy Olszanica
zwanym w dalszej części umowy „Administratorem”,
a ………………….reprezentowaną przez:
……………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym”
§1
1.

Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „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 powszechnie obowiązującego, które chronią
prawa osób, których dane dotyczą.

3.

Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.
§2

1.

Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane kontaktowe do
właścicieli i zarządców nieruchomości, z których Podmiot przetwarzający zobowiązany jest na mocy
odrębnej umowy z dnia ….08. 2022.r. usunąć wyroby zawierające azbest.

2.

Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający
wyłącznie w celu współpracy z właścicielami i zarządcami nieruchomości w celu realizacji umowy, o której
mowa w ust. 1.

3.

Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż do dnia 20
października 2020 r.
§3

1.

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich
zabezpieczenia 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.

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 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.

5.

Podmiot przetwarzający po zakończeniu realizacji umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 usuwa wszelkie dane
osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie.

Strona 4 z 5

6.

W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi wywiązywać się z obowiązku
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w
art. 32-36 Rozporządzenia.

7.

Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych niezwłocznie, nie później
jednak, niż w ciągu 24 godzin zgłasza je Administratorowi.
§4

1.

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

2.

Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania
spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
§5

1.

Podmiot przetwarzający nie może powierzyć danych osobowych objętych umową do dalszego
przetwarzania podwykonawcom bez zgody Administratora.

2.

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.
§6

1.

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.
§7

1.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.

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.

Administrator:

Podmiot przetwarzający
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