Załącznik nr 1 do SIWZ
UMOWA RAMOWA nr …………………
świadczenia usług transportowych
zawarta w dniu …………………………… roku
”EKO–REGION” sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, 97–400 Bełchatów ul. Bawełniana 18; Sąd
Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego nr
0000005790; nr NIP 769–19–17–979; wysokość kapitału zakładowego 71 213 000,00 zł, którą
reprezentują:
1. …………………………………….
- ………………………………………….
2. …………………………………….
- ………………………………………….
zwana dalej „Zamawiającym”,
a
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą” o następującej treści:

Preambuła
Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
z późn. zm.).
Cel i przedmiot Umowy Ramowej
§1
1. Celem niniejszej Umowy Ramowej jest ustalenie warunków dotyczących zamówień, jakie mogą
zostać udzielone w okresie obowiązywania niniejszej Umowy Ramowej, na świadczenie usług
transportu odpadów w miejsce wskazane przez Zamawiającego, transportu maszyn i urządzeń,
pojemników oraz innych elementów i materiałów związanych z prowadzoną działalnością
Zamawiającego, realizowanych na podstawie Umów Realizacyjnych.
2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie przez Wykonawcę następujących czynności:
1) podstawieniu odpowiedniej ilości środków transportu o minimalnej ładowności 22 tony
w miejsce wskazane przez Zamawiającego;
2) przyjęcie ładunku odpadów określonego kodem odpadu lub innego ładunku;
3) przewóz ładunku do miejsca wskazanego przez Zamawiającego;
4) zdanie ładunku.
3. Jeżeli przedmiotowy transport będzie dotyczył transportu odpadów, będą to odpady:
1) wytworzone/przetworzone;
2) zmieszane;
3) zbierane selektywnie.
4. Przedmiot Umowy realizowany na podstawie niniejszej Umowy Ramowej oraz Umowy
Realizacyjnej musi odpowiadać wymaganiom określonym w Ofercie Wykonawcy oraz SIWZ.
Tryb udzielania zamówień w zakresie Umowy Ramowej
§2
1. Zamawiający zaprosi wszystkich Wykonawców, z którymi zawarł niniejszą Umowę Ramową do
złożenia Ofert na wykonanie usługi objętej Umową Ramową, jeżeli po stronie Zamawiającego
wystąpi potrzeba udzielania zamówienia na usługi, o których mowa w §1 ust. 2.
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2. Zamawiający, w przypadku o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przekaże
zaproszenie do składania Ofert oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia drogą
elektroniczną, na adres e-mail wskazany w niniejszej Umowie.
3. Zaproszenie do składania Ofert, o którym mowa w ust. 1 będzie zawierać co najmniej
informacje o:
1) rodzaju ładunku do przewiezienia;
2) ilości kursów koniecznych do wykonania pomiędzy wskazanymi lokalizacjami lub ilości
kursów koniecznych do wykonania w okresie w jakim ma być wykonywane zlecenie lub ilości
odpadów do przewiezienia określone w Mg (w przypadku przewozu odpadów);
3) miejscu załadunku oraz miejscu rozładunku wraz ze wskazaniem odległości pomiędzy tymi
lokalizacjami, która będzie podstawą do rozliczenia;
4) miejscu i terminie składania Ofert;
5) obowiązku wniesienia zabezpieczenia;
6) terminu związania z Ofertą.
4. Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej Oferty.
Kryteria wyboru najkorzystniejszej Oferty
§3
1. Oferty składane przez Wykonawców będą sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik do niniejszej Umowy.
2. Kryterium wyboru najkorzystniejszej Oferty będzie wyłącznie cena.
3. Ofertą najkorzystniejszą jest Oferta niepodlegająca odrzuceniu, zawierająca najniższą cenę
spośród cen zaproponowanych w złożonych Ofertach.
4. Oferta składana w odpowiedzi na zaproszenie o którym mowa w §2, nie może być mniej
korzystna niż Oferta złożona w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia Umowy Ramowej,
co oznacza że Oferta złożona w celu zawarcia Umowy Realizacyjnej musi spełniać kryteria
oceny Ofert określone w postępowaniu mającym na celu zawarcie Umowy Ramowej.
5. Podstawą do realizacji zamówienia będzie Umowa Realizacyjna zawarta z Wykonawcą, który
przedstawił najkorzystniejszą Ofertę w odpowiedzi na zaproszenie o którym mowa w §2.
Okres obowiązywania Umowy Ramowej
§4
Umowa Ramowa obowiązuje 1 rok od dnia zawarcia niniejszej umowy, tj. od …………………… r.
Realizacja Umowy
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę Ramową z najwyższą starannością, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach
mających lub mogących mieć wpływ na wykonywanie Umowy Ramowej, w tym o wszczęciu
wobec niego postępowania egzekucyjnego, likwidacyjnego lub upadłościowego oraz o innych
istotnych zdarzeniach. Wykonanie tego obowiązku nie zwalnia Wykonawcy z powstałej z tego
tytułu możliwości naliczenia kar umownych.
3. W przypadku transportu odpadów, Zamawiający każdorazowo wystawi Zlecenie przejazdu
(w oprogramowaniu systemowym Zamawiającego) przed rozpoczęciem transportu odpadów,
określającego rodzaj transportowanego odpadu, miejsce załadunku, miejsce rozładunku oraz
wskazany przez Wykonawcę nr rejestracyjny pojazdu oraz imię i nazwisko kierowcy;
4. Zamawiający dokona na własny koszt załadunku oraz rozładunku odpadów, pojemników oraz
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innych elementów i materiałów związanych z prowadzoną działalnością Zamawiającego, jeśli
załadunek bądź rozładunek odbywa się na terenie Zamawiającego;
5. Zamawiający wystosuje do Wykonawcy pisemną informację drogą elektroniczną na wskazany
adres e-mail o wszelkich nieprawidłowościach związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy.
6. Wykonawca oświadcza, iż:
1) posiada wymagane do prowadzonej działalności zezwolenia oraz decyzje, w szczególności
wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami oraz ważną
licencję na transport drogowy rzeczy;
2) wykona obowiązki wynikające z niniejszej umowy przy pomocy odpowiedniej ilości środków
transportu do tego przeznaczonych, dopuszczonych do ruchu, o minimalnej ładowności 22
tony;
3) posiada tytuł prawnego do dysponowania sprzętem niezbędnym do realizacji niniejszej
umowy, ubezpieczenia OC i NNW;
4) ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie ładunku odpadów na samochodzie;
5) osoby zatrudnione do wykonania umowy będą przestrzegać wytycznych osoby decyzyjnej
podczas przebywania na terenie Zamawiającego lub innego podmiotu, na terenie którego
wykonuje usługę;
6) osoby zatrudnione do wykonania umowy będą przestrzegać przepisów bhp i ppoż. podczas
przebywania na terenie Zamawiającego lub innego podmiotu, na terenie którego wykonuje
usługę;
7) niezwłocznie poinformuje dyspozytora Zamawiającego o utrudnieniach lub braku możliwości
wykonania w danym dniu ustalonego przewozu z podaniem przyczyny;
8) będzie dokonywał ważenia pojazdów każdorazowo przed i po załadunku odpadów lub innych
materiałów (w przypadku takiej konieczności);
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:
1) brak należytego zabezpieczenia przewożonego ładunku od momentu załadowania na środek
transportu do czasu rozładowania w miejscu docelowym, jak również za przypadkową utratę,
uszkodzenie bądź kradzież powierzonego ładunku odpadów;
2) wszelkie szkody, które spowodował zarówno Zamawiającemu jak i innemu podmiotowi, na
terenie którego wykonywał usługę, minimum do wysokości środków niezbędnych do pokrycia
kosztów naprawy powstałej szkody i przywrócenia stanu przedmiotów, budynków, budowli do
stanu odpowiadającemu ich parametrom przed powstaniem szkody.
8. Wykonawca ma obowiązek zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób realizujących usługę
na stanowisku kierowcy, zgodnie z ustawą z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 917 ze zm.). Na potwierdzenie spełniania wskazanego wyżej obowiązku Zamawiający może
zażądać od Wykonawcy złożenia stosownego oświadczenia w tym zakresie w każdym momencie
trwania umowy.
Poufność
§6
1. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym
również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny, z zastrzeżeniem ustawy Prawo
zamówień publicznych.
2. Obowiązek poufności obowiązuje również przez okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od
rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.
3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji, przed jej
ujawnieniem lub uczynieniem dostępną, Strona zwróci się do drugiej Strony o wskazanie czy
informację tę ma traktować jako poufną.
4. Strony zobowiązują się dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania postanowień
niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające w jej interesie.
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Wartość Umowy Ramowej i warunki płatności
§7
1. Maksymalną wartość Umów Realizacyjnych zawartych w ramach wykonania niniejszej Umowy
Ramowej nie może być większa niż ……………………… zł netto (słownie: …………………………………………).
2. Strony ustalają, iż z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie,
którego wysokość zostanie ustalona każdorazowo w Umowie Realizacyjnej, w oparciu o Ofertę
Wykonawcy.
3. Strony ustalają, iż w okresie obowiązywania Umowy Ramowej stawka nie może być wyższa
niż ………… zł za 1 km przewożonego ładunku.
4. Strony ustalają, iż płatność będzie przysługiwać za wykonany przewóz ładunku z miejsca
załadunku do miejsca rozładunku. Oznacza to, że przejazd „na pusto” w celu wykonania
kolejnego przewozu lub dojazd do miejsca załadunku lub powrót do miejsca garażowania
pojazdu nie będzie podlegał zapłacie.
5. Do obliczania odległości pomiędzy miejscami załadunku i rozładunku przyjmuje się odległość
najkrótszej dostępnej drogi dopuszczonej do ruchu ciężarowego przez zarządców dróg i zostanie
określona w Umowie Realizacyjnej.
6. W sytuacji zamknięcia dla ruchu pojazdów drogi, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu
lub jej fragmentu w całym okresie obowiązywania Umowy Realizacyjnej, które spowoduje
zwiększenie odległości drogowej pomiędzy zleconymi lokalizacjami Zamawiający przewiduje
możliwość uwzględnienia przy rozliczeniu większej odległości.
7. Zamawiający przewiduje możliwość wypłacenia dodatkowej opłaty w przypadku wystąpienia
sytuacji nadzwyczajnych. Za sytuację nadzwyczajną uważa się postój pojazdu w oczekiwaniu na
załadunek lub rozładunek, trwający dłużej niż 2 godziny wynikający z:
1) awarii sprzętu Zamawiającego służącego do załadunku odpadów;
2) oczekiwania w Zakładach podmiotów zewnętrznych na załadunek bądź rozładunek;
Wysokość dodatkowej opłaty określa się w wysokości ……… zł za 1 godzinę postoju.
8. Warunkiem wypłacenia dodatkowej opłaty jest przesłanie przez Wykonawcę drogą elektroniczną
do dyspozytora Zamawiającego informacji o zaistniałej sytuacji w ciągu 7 dni oraz dołączenie
dokumentu zawierającego adnotację o postoju potwierdzoną przez osobę odpowiedzialną za
załadunek lub przyjęcie ładunku.
9. Rozliczenie pomiędzy Stronami odbywać się będzie na podstawie prawidłowo wystawionej przez
Wykonawcę faktury VAT. Przez prawidłowe wystawienie faktury rozumie się fakturę zawierającą
w szczególności prawidłową nazwę i adres, wskazanie numeru/daty zawarcia Umowy
Realizacyjnej, wskazanie przedmiotu zamówienia.
10. Wykonawcy będącemu podatnikiem VAT, Zamawiający zapłaci wraz z wynagrodzeniem kwotę
podatku wg obowiązującego w tym zakresie prawa. Należność będzie płatna przelewem na
konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT, w walucie PLN, w terminie 30 od dnia otrzymania
przez Zamawiającego faktury w formie papierowej.
11. Za dzień dokonania
Zamawiającego.

płatności

przyjmuje

się

dzień

obciążenia

rachunku

bankowego

12. Podstawą do wystawienia faktury będzie:
1) w przypadku transportu odpadów - ilość wykonanych przewozów odpadów (kursów)
określona na podstawie oprogramowania systemowego Zamawiającego;
2) w przypadku transportu ładunku innego niż odpady – ilość zrealizowanych przewozów
zleconego ładunku potwierdzona przez przedstawicieli Zakładów Zamawiającego.
3) zestawienie z ilości zaistniałych postojów sporządzone w oparciu o potwierdzone postoje
przez dyspozytora Zamawiającego oraz pracownika Zamawiającego lub pracownika podmiotu
zewnętrznego odpowiedzialnego za załadunek bądź przyjęcie ładunku.
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13. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i upoważnia Wykonawcę do
wystawiania faktur z tytułu wykonania Umowy (zgodnie z Umową i obowiązującymi przepisami),
bez podpisu Zamawiającego.
14. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT.
Kary umowne
§8
1. W przypadku wyrządzenia szkód przez Wykonawcę na mieniu Zamawiającego lub na mieniu
podmiotu zewnętrznego, gdzie następuje dostarczenie bądź odbiór odpadów, odpowiedzialność
ponosi Wykonawca. Zamawiający (lub podmiot zewnętrzny) może żądać od Wykonawcy
naprawy wyrządzonej szkody w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub w przypadku
nieusunięcia szkody przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo usunąć powstałą szkodę na
koszt Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania zgody sądu powszechnego, na co Wykonawca
wyraża zgodę. Zamawiający w celu pokrycia kosztów usunięcia szkody jest uprawniony do
potrącenia należnej kwot z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
2. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy
Realizacyjnej, Stronom przysługuje prawo do naliczenia kar umownych:
1) w przypadku odstąpienia od Umowy Realizacyjnej przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych
od Zamawiającego lub odstąpienia od Umowy Realizacyjnej przez Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną
w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w Umowie Realizacyjnej;
2) w przypadku odstąpienia od Umowy Realizacyjnej przez Wykonawcę z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego, Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego karą umowną w
wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w Umowie Realizacyjnej;
3) w przypadku niewykonania przedmiotu Umowy Realizacyjnej w terminie z przyczyn
nieleżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą
umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w Umowie
Realizacyjnej;
3. Strony ustalają, iż Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych dla
Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w Umowie Realizacyjnej
w przypadku, gdy Wykonawca nie zatrudnił pracowników wykonujących czynności w zakresie
realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r.
– Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.)
4. Zamawiający może odstąpić od nałożenia kar umownych wymienionych w niniejszym paragrafie
z uwagi na:
1) złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające transport odpadów;
2) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na realizację Umowy; przez siłę wyższą
należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, nagłe, niezależne od woli Stron, których nie można
było przewidzieć i których nie można było uniknąć ani którym Strony nie mogły zapobiec,
w tym w szczególności: powódź, pożar, inne klęski żywiołowe, strajki, blokady, zamieszki,
akty terroru oraz inne zdarzenia spełniające przesłanki, o których mowa niniejszym ustępie.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy oraz z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, po bezskutecznym upływie
terminu zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od daty doręczenia mu noty
obciążającej.
6. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy
szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

5

Załącznik nr 1 do SIWZ
Rozwiązanie Umowy Ramowej
§9
1. Zamawiający może rozwiązać Umowę Ramową ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli
Wykonawca nie wziął udziału w trzech kolejnych postępowaniach na udzielenie zamówienia w
ramach niniejszej Umowy Ramowej;
2. Rozwiązanie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Rozwiązanie Umowy Realizacyjnej
§10
1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem na koniec miesiąca,
w którym nastąpiło złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy w następujących przypadkach:
1) istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym oraz interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy;
2) opóźnienia Wykonawcy z realizacją Umowy pomimo pisemnego wezwania ze strony
Zamawiającego do prawidłowego wykonywania Umowy;
3) powierzenie wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę osobie trzeciej bez zgody
Zamawiającego;
2. Zamawiającemu przysługuje
w następujących sytuacjach:

prawo

rozwiązania

Umowy

w

trybie

natychmiastowym

1) utrata przez Wykonawcę uprawnień koniecznych do wykonywania usługi, wynikających
z przepisów powszechnie obowiązujących,
2) rozwiązanie firmy Wykonawcy,
3) wydanie nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,
4) nierozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę bez podania uzasadnionych
przyczyn i nie kontynuowanie jej pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie,
5) niewykonywanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia należycie bądź z naruszeniem
postanowień umowy pomimo wezwań Zamawiającego w formie pisemnej
3. Rozwiązanie umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać
uzasadnienie.
4. Rozwiązanie umowy bez wzajemnych roszczeń finansowych może nastąpić w każdym czasie
jedynie za pisemną zgodą obu stron.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
§11
1. W dniu podpisania Umowy Realizacyjnej, Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego
wykonania Umowy w wysokości 2% szacunkowej wartości brutto określonej w Umowie
Realizacyjnej.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej będzie nieodwołane, bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie
i powinno być wystawione na Zamawiającego. Do gwarancji zastosowanie będzie mieć prawo
polskie a sądem właściwym będzie sąd właściwy dla Beneficjenta/Zamawiającego.Treść
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone Wykonawcy według zasad
przewidzianych w art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych, po zrealizowaniu przez
Wykonawcę zamówienia określonego w Umowie Realizacyjnej.
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5. W przypadku wydłużenia okresu wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić
ważność i ciągłość zabezpieczenia dla całego okresu realizacji przedmiotu umowy,
w szczególności winien dokonać w razie potrzeby stosownego przedłużenia terminu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dacie zawarcia aneksu do Umowy.
Zmiany treści Umów
§12
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy Ramowej lub Realizacyjnej z wyjątkiem §14 ust. 2,
wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy.
2. Stosownie do postanowień art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie w stosunku do treści Oferty
Wykonawcy złożonej w postępowaniu, na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.
Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi
zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy Ramowej w następującym zakresie:
1) zmiana terminu wykonania Umowy Ramowej, w przypadku okoliczności uzasadniających
dokonanie takiej zmiany;
2) zmiana zakresu przedmiotu Umowy Ramowej, w przypadku wystąpienia okoliczności
uzasadniających taką zmianę, z tym, że zmiana nie może prowadzić do zwiększenia
wynagrodzenia.
Podwykonawstwo
§13
1. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp na
zasoby innych podmiotów, Wykonawca zobowiązuje się, że powierzy podwykonawcy do
wykonania niżej wymienione prace:
……………………………………………… - zakres ……………………………………………………………………………………………
(nazwa podwykonawcy)

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stosunku nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę albo zrezygnować
z powierzenia wykonania części usług podwykonawcy.
4. Zlecenie wykonania części usług podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego za należyte wykonanie przedmiotu Umowy Realizacyjnej. Wykonawca jest
odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechania działania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania,
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

Przetwarzanie danych osobowych
§14
1. Wykonawca przystępując do realizacji niniejszej Umowy oświadcza, iż:
1) Zapoznał się z Komunikatem dot. obowiązku informacyjnego wynikającym z 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
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO” ),
znajdującym się na stronie internetowej: www.eko-region.pl
2) Zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające
z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów Rozporządzenia
mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą,
3) Znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych
osobowych i przepisów RODO mających zastosowanie, które zobowiązany jest wykonywać
podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych,
4) Dopełnił wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których dane są przekazywane oraz
w stosunku do Zamawiającego wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych
i przepisów RODO.
5) Przekazywane przez Zamawiającego dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie
w celach związanych z realizacją niniejszej Umowy.
Postanowienia końcowe
§15

1. Do kontaktu w sprawie Umowy wyznacza się:
1) Ze strony Wykonawcy: ……………………………, tel. …………………………, adres e-mail: ………………………
2) Ze strony Zamawiającego: ………………………, tel. …………………………, adres e-mail: ………………………
2. Zmiana przedstawicieli Stron oraz danych teleadresowych, wymienionych w ust. 1 niniejszego
paragrafu, nie wymaga sporządzenia aneksu. Podstawą dokonania zmiany jest pisemne
poinformowanie drugiej Strony.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową Ramową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Ewentualne spory wynikłe z realizacji przedmiotu Umowy Ramowej lub Umów Realizacyjnych,
Strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze ugody. W przypadku braku możliwości
polubownego rozstrzygnięcia sporu, spór rozstrzygnie sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
5. Niniejsza Umowa podlega prawu Zamawiającego, tj. prawu polskiemu.
5. Językiem wszystkich komunikatów (informacji, oświadczeń w tym awizacji) dotyczących umowy
i jej wykonania jest język polski, a wszelkie dokumenty przedkładane w języku innym niż polski
muszą mieć załączone uwierzytelnione tłumaczenia na język polski.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca
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