
Umowa nr 272.5.2021
sporządzona w dniu 6 października 2021 r. w Rudnikach

pomiędzy:
Gminą Rudniki, adres siedziby: ul. Wojska Polskiego 12 A, 46 - 325 Rudniki
NIP: 5761495213, REGON: 151398586,
reprezentowaną przez Pana Grzegorza Domańskiego - Wójta Gminy
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rudniki - Beaty Wolf-Morawiak
zwanym dalej "ZAMAWIAJĄCYM",
a „WYKONAWCĄ":

Logistyka Odpadów Spółka z ograniczona odpowiedzialnością , ul. Szklana 20,
43-300 Bielsko-Biała; NIP: 6342894239, REGON: 367117798
reprezentowana przez Pana Mateusza Wieczorka - Prezes Zarządu
w wyniku zastosowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. póz. 1129 z późn. zm.).

§1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie
„Unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudniki w
roku 2021" w związku z realizacją „Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Rudniki wraz z inwentaryzacją i oceną ich
stanu oraz stopniem pilności wymiany wyrobów zawierających azbest" w ramach
„Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032".

2. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi załącznik nr 1 do umowy.
3. Formularz cenowy stanowi załącznik nr 2 do umowy.
4. Kalkulacja cenowa wykonanych prac na wskazanych nieruchomościach stanowi

załącznik nr 3 do umowy.
5. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z OPZ i nie wnosi do nich zastrzeżeń.
6. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne

do należytego wykonania umowy oraz zobowiązuje się do jej wykonania z
należytą starannością.

7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zawarcia umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności objętej niniejszą
umową z uwzględnieniem rozszerzenia odpowiedzialności za szkody w
środowisku na kwotę co najmniej wartości umowy. Ubezpieczenie musi być
ważne przez cały okres realizacji umowy. Polisę lub inny dokument
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej należy dostarczyć przed
podpisaniem umowy.
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§2

1. Wykonawca oświadcza, że będzie korzystał z następujących podwykonawców w
trakcie realizacji zadania na terenie Gminy Rudniki:
1) EKO-TRANS Kowaluk K. Brzózka M Sp.j.

Wełcz 142, 28-100 Busko Zdrój
2) Usługi Transportowo-Handlowe „Szab-Pol" - Łukasz Szabra

Wolica95A,28-130Wolica
3) Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane T-tel Tomasz Wieczorek,

43-300 Bielsko-Białą, ul. Podgórze 20/2
2. Przedmiot umowy realizowany.. będzie ze strony Wykonawcy przez osoby

o odpowiednich do zakresu prac kwalifikacjach i doświadczeniu, zgodnie z
wymaganiami Zamawiającego postświonymi w SWZ.

3. Wykonawca winien zatrudnić wszystkie osoby przeznaczone do realizacji
przedmiotu umowy, wykonujące czynności określone w załączniku nr 1 do
umowy, w szczególności demontaż wyrobów zawierających azbest oraz
usunięcie odpadów zawierających azbest wraz z zapakowaniem, zważeniem,
transportem i przekazaniem na składowisko odpadów niebezpiecznych na
podstawie stosunku pracy - w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r.póz. 1320 z późn. zm.). Osoby
te, w tym osoba nadzorująca realizację umowy, muszą posiadać aktualne
przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w zakresie
bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, w związku z
realizacją umowy, zgodnie z przepisami wskazanymi w Załączniku nr 1 do umowy
pkt 1.9.

4. Wzór listy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przy realizacji
niniejszej umowy stanowi załącznik nr 4 do umowy.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wskazanych na liście, o której
mowa w ust. 4 pod warunkiem zachowania w czasie realizacji umowy ciągłości
zatrudnienia osób.

6. Wykonawca obowiązany jest w trakcie trwania umowy niezwłocznie informować
Zamawiającego o zmianach osób wyszczególnionych w załączniku nr 4 do
umowy poprzez dostarczenie w ciągu 7 dni kalendarzowych od zaistniałej zmiany
zaktualizowanej listy opatrzonej datą oraz okazując dokumenty potwierdzające
odbyte szkolenie, o którym mowa w § 2 ust. 2 oraz zatrudnienie tych osób na
podstawie umowy o pracę.

7. W przypadku zakończenia z jakiejkolwiek przyczyny umowy o pracę, o której
mowa w § 2 ust. 2 i ust. 6 przez którąkolwiek ze stron przed zakończeniem
okresu wskazanego w § 3 niniejszej umowy Wykonawca będzie zobowiązany do
wskazania na to miejsce innej osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę
spełniając wymogi określone w SWZ.

8. Wykonawca jest zobowiązany w dniu podpisania umowy do przedłożenia
oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności określone w załączniku nr 1 do umowy, w szczególności demontaż
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wyrobów zawierających azbest oraz usunięcie odpadów zawierających azbest
wraz z zapakowaniem, uprzątnięciem terenu, zważeniem, transportem i
przekazaniem na składowisko odpadów niebezpiecznych. Ponadto Zamawiający
ma prawo do kontroli prawdziwości składanych oświadczeń w czasie realizacji
zadania, żądania złożenia wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie
potwierdzenia spełnienia ww. wymogów.

9. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania
udowodnienia przez Wykonawcę faktu zatrudnienia osób na podstawie umowy o
pracę, osób wykonujących czynności określone w załączniku nr 1 do umowy, w
szczególności demontaż wyrobów zawierających azbest oraz usunięcie odpadów
zawierających azbest wraz z zapakowaniem, uprzątnięciem terenu, zważeniem,
transportem i przekazaniem na składowisko odpadów niebezpiecznych.

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez osoby
trzecie, w tym właściciela, współwłaściciela lub użytkownika wieczystego obiektu
tub nieruchomości, powstałe w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

11. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone w miejscu i na osobie z tytułu
naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych w pkt. II załącznika nr 1 do
umowy, spowodowane bezpośrednio lub pośrednio realizacją przedmiotu umowy.

12. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia na własny koszt wszelkich szkód
lub zaniechań spowodowanych podczas realizacji umowy.

§3

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie prace określone niniejsza umowa
w terminie 5 tygodni lecz nie później niż do dnia 15.11.2021r wraz z
przedłożeniem wymaganej dokumentacji potwierdzającej wykonanie przedmiotu
zamówienia.

2. Szczegółowe terminy wykonywania prac określonych niniejsza umową na
poszczególnych nieruchomościach określa harmonogram realizacji prac.

§4

1. Całkowita wartość umowy wynosi netto: 160410,00 zł, podatek VAT 8 % tj.12
832,80 zł wartość brutto: 173 242,80 zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące
dwieście czterdzieści dwa złote 80/100).

2. W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie za faktycznie wykonaną usługę według stawek określonych w ust.
3. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia
wobec Zamawiającego.

3. Wykonawca wykona prace, o których mowa w § 1 ust. 1 wg kosztów
jednostkowych jak następuje:
a) cena za demontaż 1 Mg wyrobów zawierających azbest stanowiących

pokrycia dachowe wraz z zapakowaniem, zważeniem, transportem i
przekazaniem na składowisko odpadów, w wysokości: wartość netto 600,00 zł
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(słownie: sześćset złotych), podatek VAT 8%, tj. 48,00 zł, brutto 648,00 zł
(słownie: sześćset czterdzieści osiem złotych).

b) cena usunięcia 1 Mg odpadów zawierających azbest składowanych na terenie
nieruchomości wraz z zapakowaniem, zważeniem, transportem i
przekazaniem na składowisko odpadów, w wysokości: wartość netto 600,00 zł
(słownie: sześćset złotych), podatek VAT 8%, tj. 48,00 zł, brutto 648,00 zł
(słownie: sześćset czterdzieści osiem złotych)

4. Powyższa cena obejmuje wszystkie zobowiązania wynikające z umowy, narzuty,
zysk oraz podatki.

5. Koszty jednostkowe określone w § 4 ust. 3 obejmują wszelkie koszty związane z
realizacją prac objętych umową. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania
zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1. Podana kwota wynagrodzenia ma
charakter ryczałtowy i nie podlega zmianie przez cały okres trwania umowy.

6. W przypadku płatności faktury wykonawca jest zobowiązany dołączyć do niej
oświadczenie wszystkich podwykonawców, że wykonawca dokonał zapłaty
wszelkich należności wynikających z zawartych umów z tytułu realizacji
przedmiotu umowy.

7. W przypadku nie przedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,
o których mowa w ust. 6, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia.

§5

1. Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia koordynatora odpowiedzialnego
za realizację całości umowy. Koordynator ma obowiązek bezpośredniej
współpracy z przedstawicielem Zamawiającego.

2. Koordynatorem prac ze strony Wykonawcy jest Mateusz Wieczorek
funkcja/stanowisko: Prezes Zarządu, dane kontaktowe (telefon, adres e-
mail) ril^Eeczorek@lofl|stMk_a^d^ąd_owŁei, tel. 533-390-650

3. Zamawiający wyznacza na przedstawicieli odpowiedzialnych za nadzór, odbiór
prac i podpisanie protokołów zdawczo-odbiorczych:
- Beatę Nowakowską - Fałat - kierownik Referatu Ochrony Środowiska,
Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego (tel. 34 3595 072
wew.25, e-mail: srodowisko@rudniki.pl),
- Roksanę Kucharską - podinspektor (tel. 34 3595 072 wew. 25, e-mail:
r.kucharska@rudniki.pl).

4. Zamawiający ma prawo kontroli i zgłaszania uwag do wykonywanych czynności
na każdym etapie wykonywania. Wykonawca zobowiązany jest udzielać w
terminie do 3 dni roboczych drogą elektroniczną na adres e-mail:
gmina@rudniki.pl, wyjaśnień na żądanie Zamawiającego.

5. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować w terminie do 3 dni
roboczych drogą elektroniczną Zamawiającego na adres e-mail:
gmina@rudniki.pl o wszelkich zagrożeniach, trudnościach lub przeszkodach
związanych z wykonaniem umowy.
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§7
1. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie jednorazowo za całość wykonania

zadania, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po odebraniu przez
Zamawiającego całości prac określonych niniejszą umową i potwierdzeniu ich
wykonania protokołem odbioru robót.

2. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiającego faktury wraz z dokumentami, o których mowa w§7 pkt6 i 8
niniejszej umowy.

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy przelewem należną kwotę na
rachunek 21 1090 2590 0000 0001 3420 1350,. Wykonawca oświadcza, że
numer rachunku bankowego, na który mają być zapłacone należności umowne
jest rachunkiem firmowym i wymienionym w wykazie podmiotów,
o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT, tzw. biała lista.

4. Dane do wystawienia faktury: Gmina Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12A 46-325
Rudniki NIP 576-14-95-213.

5. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostać przesłana za
pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych.

6. Strony zgodnie postanawiają, iż brak możliwości dokonania przez
Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej płatności na rachunek wskazany na białej liście, oznacza naruszenie
przez Wykonawcę obowiązku współdziałania z Zamawiającym w należytym
wykonaniu obowiązków. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku
przekroczenia terminu płatności, określonego w ust. 3 powyżej, spowodowanego
brakiem możliwości dokonania zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
płatności lub brakiem rachunku rozliczeniowego Wykonawcy w wykazie
podmiotów, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT.

7. Dniem zapłaty jest dzień dokonania przez Zamawiającego polecenia przelewu
bankowego.

8. W przypadku stwierdzenia, iż przedmiot Umowy nie jest wykonywany lub jest
wykonywany w sposób nienależyty, Zamawiający wezwie Wykonawcę do
złożenia wyjaśnień. Do czasu złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień i podjęcia
wykonywania Umowy lub wykonywania jej w sposób należyty, Zamawiający ma
prawo wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia bez prawa Wykonawcy do żądania
odsetek z tytułu opóźnienia.

9. W przypadku naliczenia kar umownych powołanych w umowie, będą one
potrącane z faktur wystawionych przez Wykonawcę.

10. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z Umowy na osoby
trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
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§8

1. Wykonawca zobowiązany jest stosować i przestrzegać normy prawa
powszechnego i prawa miejscowego z zakresu ochrony środowiska. Wykonawca
zobowiązany jest zapoznać się z Polityką Systemu Zarządzania/Polityką Jakości
oraz zobowiązany jest do uwzględnienia tych zapisów przy realizacji przedmiotu
umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli z zakresu ochrony
środowiska przy realizacji przedmiotu zamówienia. Naruszenie wymogu
określonego powyżej skutkować będzie: obowiązkiem przywrócenia stanu
środowiska do stanu zgodnego z wymogami na koszt Wykonawcy oraz
uprawnieniem do rozwiązania umowy przez Zamawiającego bez wypowiedzenia.

§9

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca złoży przed
zawarciem umowy w wysokości 5 % wartości ofertowej przedmiotu zamówienia,
tj. 173242,80 zł na kwotę 8662,14 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset
sześćdziesiąt dwa złote 14/100).

2. 100 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub
zwolnione w ciągu 30 dni po dokonaniu ostatecznego odbioru bez uwag.

§10

1. W przypadku stwierdzenia wad Zamawiający zastrzega sobie prawo:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia - do odmowy odbioru prac i wyznaczenia

odpowiedniego terminu usunięcia wad.
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie

z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;
- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Zamawiający może od umowy odstąpić w pozostałej części w terminie 30 dni
od momentu stwierdzenia wad.

2. W przypadku:
1) nieusunięcia wad przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez

Zamawiającego,
2) zwłoki wykonawcy przekraczającej 5 dni,
3) zaprzestania wykonywania zobowiązania przez Wykonawcę na termin dłuższy

niż 5 dni,
4) nieuprawnionej odmowy dalszego wykonania zobowiązania przez

Wykonawcę,
Zamawiający może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, bez
upoważnienia sądu i wyznaczania terminu dodatkowego zlecić osobie trzeciej
naprawienie wad lub wykonanie pozostałych prac na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
1) zwłoki w wykonaniu umowy lub jej części, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia

brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.
2) stwierdzenia przez Zamawiającego braku lub nieprawdziwości oświadczenia

Wykonawcy w przedmiocie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w
wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 za
każde stwierdzone naruszenie.

3) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wartości umowy brutto, określonego w
§4ust.1.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyraża zgodę, do potrącenia
naliczonych kar umownych z należności przysługującej Wykonawcy.

3. Kary umowne będą płatne w terminie 7 dni od doręczenia wezwania.
4. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość

zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody lub w przypadku,
kiedy szkoda powstała z przyczyn, dla których kary umowne nie zostały
zastrzeżone. Powyższe uprawnienie Zamawiającego do dochodzenia kar
umownych nie wpływa na możliwość skorzystania przez Zamawiającego z innych
przysługujących mu z mocy prawa lub niniejszej Umowy środków prawnych.

5. Łączna wysokość kar umownych określonych w ust. 1 pkt 1-3 nie może
przekroczyć 30% wartości umowy brutto określonej w §4 ust. 1 .

§12

1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego w
ciągu 30 dni roboczych od zaistnienia poniższych zdarzeń:
a) wykreślenia Wykonawcy z Rejestru podmiotów wprowadzających produkty,

produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - stanowiącego
integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o
gospodarce odpadami (BDO),

b) braku dysponowania przez Wykonawcę aktualną umową z podmiotem
składowiskiem uprawnionym do przyjmowania odpadów azbestowych w
trakcie realizacji przedmiotu umowy,

c) postępowania Wykonawcy rażąco niezgodnego z prawem,
d) realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawców,
e) zwłoki Wykonawcy dłuższej niż 7 dni w wykonaniu przedmiotu umowy,
f) gdy suma kar umownych osiągnie wartość 30% wynagrodzenia, o którym

mowa w § 4 ust. 1 umowy,
g) utraty ważności lub niezawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w § 1

ust. 7,
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h) nieprzedstawienia dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia o której mowa w § 1
ust. 7.

§13

1. Dane osobowe reprezentantów Stron będą przetwarzane w celu wykonania
Umowy.

2. Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób
przeznaczonych do wykonania Umowy i zobowiązuje się udostępnić je Stronom
Umowy, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do jej realizacji, w tym dla
zapewniania sprawnej komunikacji pomiędzy Stronami.

3. Dane, o których mowa w punkcie poprzedzającym, w zależności od rodzaju
współpracy, mogą obejmować: imię i nazwisko pracownika, zakład pracy,
stanowisko służbowe, służbowe dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu) oraz
dane zawarte w dokumentach potwierdzających uprawnienia lub doświadczenie
zawodowe.

4. Każda ze Stron zobowiązuje się wypełnić tzw. obowiązek informacyjny
administratora wobec ww. osób, których dane udostępnione zostały Stronom w
celu wykonania Umowy, poprzez zapoznanie ich z informacjami, o których mowa
w art. 14 RODO (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego
znajdują się pod adresem: https://www'.poznań.pl/klauzuladlakontrahenta/

6. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę
znajdują się pod adresem: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Szklana 20
(Wykonawca może alternatywnie swoją klauzulę nt. przetwarzania danych
osobowych ustanowić załącznikiem do Umowy. Wówczas zapisy ust. 6 zostaną
odpowiednio zmienione).

7. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 5 do
umowy.

§14

Wykonawca oświadcza, że jest świadomy ciążącego na Zamawiającym obowiązku
ujawnienia informacji na temat treści niniejszej umowy (w tym jego nazwy) w ramach
realizacji dostępu do informacji publicznej, m.in. przez zamieszczenie tego rodzaju
informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rudniki.

§15

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nie traktuje
się jako zmian umowy zmiany danych o charakterze informacyjnym jak np.: dane
adresowe stron, dane osób uprawnionych do realizacji umowy i kontaktów. W
takim przypadku konieczne jest jednak pisemne powiadomienie drugiej strony
skierowane przez stronę, której dotyczy taka zmiana.
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2. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy okażą się nieważne nie
uchybia to ważności pozostałych postanowień. Strony zobowiązują się podjąć
negocjacje w celu uzupełnienia umowy w tej części;

4. Strony mają obowiązek powiadomić się wzajemnie o każdej zmianie adresów, w
tym adresów e-mail pod rygorem uznania, że dostarczenie korespondencji na
adresy określone w Umowie uważa się za skuteczne

5. W przypadku ewentualnych sporów mogących powstać na tle umowy, Strony
dążyć będą do ich ugodowego rozwiązywania. W przypadku braku możliwości
rozwiązania sporu, do ich rozstrzygnięcia właściwy będzie sąd właściwy rzeczowo,
ze względu na siedzibę Zamawiającego.

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden
dla Wykonawcy.

o
ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

o

^
Gmina Rodniki
ul. Wcgska Polskiego 12A

46-325 RUDNIKI
woj. opolskie

WOJ

Logistyka Odpadów Sp. z o.o.
ul. Szklana 20, 43-300 Bielsko-Biata

NIP: 634-289-42-39 REGONU^'117798
BDO: 000011276 KRS: 0^674987

tel. S^SOQ-'^O"
A^-z. u i V

Grzegi^Dóyfański

Skarbiyk^H
/" ^^'

mgr źriśr Beata ^olf-Morawiak
i

/ RADCA ffR^^^Y
<^ŁYf>A^V

VGrzegorz Wiifctawik
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Załącznik Nr 1 do umowy

„Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudniki
w roku 2021"

o

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

l. Przedmiot zamówienia

1. Usługa usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudniki
poprzez wykonywanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów
zawierających azbest, związanych z:
a) Demontażem (rozbiórką) wyrobów zawierających azbest stanowiących pokrycia

dachowe oraz elewacje wraz z zapakowaniem, przygotowaniem do transportu,
uporządkowaniem terenu po zakończeniu prac, zważeniem, transportem i
przekazaniem do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych
posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie zdeponowanych
wyrobów zawierających azbest z nieruchomości podanych przez Zamawiającego
w szacowanej ilości 824,50 m2 (13,19 Mg) - z zachowaniem terminu zgłoszenia
właściwemu organowi administracji publicznej wykonania prac usuwania
wyrobów zawierających azbest - zgodnie z przepisami wskazanymi w pkt. 1.9;

b) zebraniem odpadów zawierających azbest składowanych na terenie
nieruchomości wraz z zapakowaniem, zważeniem, transportem i przekazaniem
do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające
odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie zdeponowanych wyrobów
zawierających azbest z nieruchomości podanych przez Zamawiającego w
szacowanej ilości 15554,50 m2 (254,15 Mg) - niezwłocznie po uzgodnieniu
harmonogramu, o którym mowa w pkt. 4. - zgodnie z przepisami wskazanymi w
pkt 1.9.

2. Wykonawca dokona zgłoszenia, o którym mowa w pkt 1a, w terminie dwóch dni
roboczych od dnia otrzymania Wykazu Nieruchomości z danymi Wnioskodawców.

3. Przez wyroby zawierające azbest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 czerwca
1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz. U. z 2020 r.
póz. 1680), rozumie się m.in. płyty faliste i płyty płaskie wykorzystywane jako
pokrycia dachowe, okładziny ścienne, przegrody wewnętrzne, rury, materiały
ognioochronne do konstrukcji budynków, złącza i uszczelki, materiały cierne i wyroby
włókiennicze.

4. Wykonawca po podpisaniu umowy na podstawie otrzymanego Wykazu
nieruchomości w terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy, sporządzi
harmonogram świadczenia Usług, uwzględniając terminy realizacji uzgodnione
przez Wykonawcę z Wnioskodawcą. Harmonogram zaplanowanych prac winien
określać datę rozpoczęcia robót na terenie danego obiektu lub nieruchomości oraz
termin ich zakończenia. Harmonogram będzie przesyłany do akceptacji do Referatu
Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego na adres:
gmina@rudniki.pl. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag do
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sporządzanych okresowych harmonogramów prac. Wykonawca zobowiązany jest
uwzględnić uwagi Zamawiającego.

5. Po zatwierdzeniu harmonogramu świadczenia Usług, Wykonawca niezwłocznie
powiadomi o przewidywanym terminie usuwania i ważenia wyrobów
właściciela/zarządcę nieruchomości, którzy mają prawo być obecni przy tej
czynności. Wynik ważenia Wykonawca wpisuje do kart ewidencji oraz karty
przekazania odpadów i spisuje protokół z właścicielem/zarządcą nieruchomości.
Protokół wykonania usługi stanowi załącznik nr 5 do umowy.

6. Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną przedstawiającą nieruchomości, z
których zdemontowano i usunięto wyroby zawierające azbest, wykonanie z tego
samego miejsca (z tej samej perspektyiwy) na nieruchomości przed i po wykonaniu
prac. Opisane zdjęcia (z adresem nieruchomości) należy przekazać drogą
elektroniczną na adres: drzewa@rudniki.pl

7. Wykonawca staje się wytwórcą i posiadaczem odpadów azbestowych powstałych w
wyniku demontażu wyrobów zawierających azbest, które należy opakować na
miejscu, niezwłocznie po zdemontowaniu.

8. Wykonawca będzie realizował umowę zgodnie z przepisami zawartymi w:
- rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie

wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są
wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., nr 8,póz.31),

- rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia
2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., nr 71, póz. 649 ze zm.),
rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w
sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu
wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r., nr 216, póz. 1824),
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r, póz. 756),
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.,
póz. 779 ze zm.),

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r., póz. 1219 ze zm.).

9. Podana w pkt 1.1. a) i b) ilość wyrobów zawierających azbest objętych
przedmiotem zamówienia określona została na podstawie szacunkowych
danych przekazanych przez^Wnioskodawców. Ostateczne określenie ilości

odpadów, przyjętych do ustalenia cen jednostkowych, skali trudności oraz warunków
technicznych należy do obowiązków Wykonawcy. W celu weryfikacji podanych
ilości oraz określenia stopnia trudności demontażu wyrobów zawierających azbest
zaleca się dokonanie wizji.

10. Ze względu na możliwość odstąpienia właściciela nieruchomości od realizacji
zadania bądź nie spełnienia przez niego warunków niezbędnych do uzyskania
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dotacji, wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu kalkulację
kosztów robót na poszczególnych nieruchomościach oraz łączną cenę brutto
wszystkich pozycji z wykazu. Za wykonanie usługi stanowiącej przedmiot
zamówienia Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe tylko za faktycznie
wykonane usługi i stanowić będzie sumę cen realizacji robót na poszczególnych
nieruchomościach.

Podana cena ma zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
umowy niezbędne do wykonania zadania i nie podlega negocjacji.

11. Zamawiający zastrzega sobie niezmienność cen jednostkowych w czasie trwania
umowy.

II. Wykonawca jest zobowiązany do:
(^~) 1. Świadczenia Usługi z należytą starannością, zasadami współczesnej wiedzy

technicznej oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów
dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz odpadami
azbestowymi, o których mowa w pkt 1.9.

2. Przedstawienia harmonogramu wykonywanych prac ze wskazaniem terminu i
miejsca usuwania wyrobów zawierających azbest.

3. W przypadku braku możliwości realizacji Usługi w terminach określonych w
harmonogramie z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy, Wykonawca może
dokonać zmiany terminu wykonania Usługi, powiadamiając o tym Zamawiającego z
podaniem przyczyny zmian. Powiadomienie Zamawiającego nastąpi drogą
elektroniczną najpóźniej w dniu planowanej realizacji prac.

4. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego o wszelkich
zagrożeniach, trudnościach lub przeszkodach związanych z wykonywaniem umowy.

5. Zapewnienia bezpieczeństwa, przy demontażu i przygotowywaniu odpadów do
transportu i transportu odpadów.

6. Przeprowadzenia szkolenia dla pracowników w zakresie BHP oraz szkolenia w
zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest w związku z
możliwością narażenia na działanie pyłu azbestowego.

7. Zabezpieczenia budynków, na których wykonane zostały prace związane z
demontażem wyrobów zawierających azbest, przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi poprzez zamontowanie plandek ochronnych w miejsce
zdemontowanego poszycia, w sposób trwały, odporny na niekorzystne warunki np.
silny wiatr czy deszcz, w przypadkach gdy Wnioskodawca nie jest w stanie
samodzielnie zabezpieczyć budynku.

8. Dokumentowania wykonywanych prac poprzez sporządzanie:
a) dokumentacji fotograficznej obrazującej prace związane z demontażem,
b) kart przekazania odpadów potwierdzających przekazanie odpadów do miejsca

unieszkodliwienia .

9. Legitymowania się aktualną umową zawartą z. podmiotem zarządzającym
składowiskiem uprawnionym do przyjmowania odpadów niebezpiecznych
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zawierających azbest (o kodzie odpadu 1706 01* i 17 06 05*), gwarantującą odbiór
tych odpadów w czasie realizacji umowy lub legitymowania się zezwoleniem na
prowadzenie takiego składowiska.

10. Dysponowania odpowiednim sprzętem i urządzeniami, w tym co najmniej dwoma
środkami transportu, przystosowanymi do przewozu wyrobów zwierających azbest
(odpadów niebezpiecznych), w tym minimum jednym z HDS oraz jeden wózek
widłowy.

11. Dysponowania narzędziami (urządzeniami technicznymi, wyposażeniem
technicznym) niezbędnymi do wykonania umowy.

12. Posiadania wpisu do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty
w opakowaniach i gospodarujących odpadami - stanowiącego integralną część Bazy
danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), jako
transportujący odpady o kodzie odpadu 170601 * i 170605* - o którym mowa w art.
49 ustawy o odpadach.

13. Zabezpieczenia terenu, na którym będą wykonywane prace w zakresie usuwania
wyrobów zawierających azbest, zgodnie z wymaganiami przepisów określonych w
pkt. 1.9.

14. Przekazania usuwanych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (o kodzie
odpadu 17 06 01* i 1706 05*) bezpośrednio na uprawnione składowisko odpadów,
co udokumentuje kartami przekazania odpadów, sporządzonymi zgodnie ze wzorem
określonym w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z
2021 r. po. 779 ze zm.). Dodatkowo karty przekazania odpadów winny zawierać
adnotację, że odpady pochodzą z realizacji Usługi w zakresie usuwania wyrobów
azbestowych z pokryć dachowych, elewacji lub przegród wewnętrznych i innych oraz
usługi w zakresie usuwania składowanych odpadów azbestowych - z terenu Gminy
Rudniki.

15. Po zakończeniu wykonywania Usługi:
a) oczyszczenia terenu z pyłu azbestowego;
b) przekazania Wnioskodawcy pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania
prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych
przepisów technicznych i sanitarnych.

Logistyka Odpadów Sp. z o.o.
ul. Szklana 20, 43-300 Bielsko-Biata

NIP: 634-289-42-39 REQON:^67117798
BDO: 000011276 KRS; ÓOOiS.674987
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Załącznik nr 3 do umowy

Kalkulacja cenowa

Wykaz nieruchomości z terenu Gminy Rudniki objętych demontażem, transportem i utylizacją wyrobów
zawierających azbest oraz zabraniem, transportem i utylizacją zdemontowanych wcześniej wyrobów

zawierających azbest z kalkulacją cenową

Lp.
Adres

nieruchomo
ści

Zakres
wykonywanych

prac

Zgłoszona ilość
[Mg]/zeskładowanych

wyrobów azbestowych
[Mg] Płyty faliste

Wartość robót
[netto]

Wartość robót
[brutto]

1. Żytniów 67 DTU 1,33 798,00 zł
861,84 zł

2.
Rudniki, ul.

Częstochows
ka70 DTU

0,83 498,00 zł 537,84 zł

3. Jaworzno
129 DTU 2,08 l 248,00 zł l 347,84 zł

4. Bobrowa 78 DTU 0,58 348,00 zł 375,84 zł

5. Dalachów 49 DTU 2,21 l 326,00 zł l 432,08 zł

6. Bobrowa 19 DTU 0,80 480,00 zł 518,40 zł

7. Bobrowa 19 DTU 0,80 480,00 zł 518,40 zł

8. Bobrowa 19 DTU 2,40 l 440,00 zł l 555,20 zł

9. Bobrowa 31 A DTU 1,60 960,00 zł l 036,80 zł

10. Bobrowa 31 A DTU 0,56 336,00 zł 362,88 zł
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11.
ul. Wojska

Polskiego 14,
Rudniki

TU 1,58 948,00 zł l 023,84 zł

12.
ul. Wojska

Polskiego 14,
Rudniki

TU 2,06 l 236,00 zł l 334,88 zł

13.

14.

Dalachów 77

Żytniów170

TU

TU

2,82

3,17

l 692,00 zł

l 902,00 zł

l 827,36 zł

2 054,16 zł

15. Bobrowa 7a TU 4,22 2 532,00 zł 2 734,56 zł

16. Julianpol 42 TU
0,58 348,00 zł 375,84 zł

17. ul. Piaskowa
1a, Rudniki

I

TU 6,40 3 840,00 zł 4 147,20 zł

18. Żytniów 192 TU
3,97 2 382,00 zł 2 572,56 zł

19.

20.

JulianpollO

Faustianka
28a

TU

TU

4,16

2,00

2 496,00 zł

l 200,00 zł

2 695,68 zł

l 296,00 zł

21.
Dalachów

170 TU 1,76 l 056,00 zł l 140,48 zt

22. Nowy Bugaj
1 TU 4,80 2 880,00 zł 3 110,40 zł

23.
Faustianka

27 TU 3,20 l 920,00 zł 2 073,60 zł

00 ./ f:
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24. Dalachów
341 TU 3,84 2 304,00 zł 2 488,32 zł

25. Młyny 86 TU 1,70 l 020,00 zł 1101,60 zł

26. Jaworzno 43 TU 1,76 l 056,00 zł 1140,48 zł

27.
Rudniki, ul.

Częstochows
ka45

TU
1,20 720,00 zł 777,60 zł

28.
Rudniki, ul.

Częstochows
ka45 TU

2,72 l 632,00 zł l 762,56 zł

29. Dalachów 5 TU 0,90 540,00 zł 583,20 zł

30. Julianpol 27 TU 0,82 492,00 zł 531,36 zł

31. Dalachów 78 TU 2,88 l 728,00 zł l 866,24 zł

32. Dalachów 52 TU 1,57 942,00 zł l 017,36 zł

33. Julianpol 112 TU 2,46 l 476,00 zł l 594,08 zł

34. Faustianka
31 TU 3,84 2 304,00 zł 2 488,32 zł

35. Hajdamaki 6 TU 1,07 642,00 zł 693,36 zł

36. Hajdamaki 6 TU 1,41 846,00 zł 913,68 zł

37. Dalachów
236 TU 2,40 l 440,00 zł l 555,20 zł

Jl
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38.
Jaworzno
Bankowe

45A

39. Żytniów 205

40. Bobrowa 107

41. Żytniów48

42. Julianpol 96

43. Nowy Bugaj
2

44. Dalachów 74

45.

46.

47.

Jaworzno
Bankowe 87

Dalachów
109

Dalachów
109

TU

TU

TU

TU

1,39

4,40

2,08

4,42

834,00 zł 900,72 zł

2 640,00 zł 2 851,20 zł

l 248,00 zł l 347,84 zł

2 652,00 zł 2 864,16 zł

TU i 0,59

TU

354,00 zł 382,32 zł

0,53

TU

318,00 zł 343,44 zł

3,81
I

TU

TU

2,20

1,.71

TU [ 3,92

2 286,00 zł 2 468,88 zł

I
I

l 320,00 zł

l 026,00 zł

2 352,00 zł

l 425,60 zł
I

l 108,08 zł

2 540,16 zł

48.
Dalachów

109 TU 4,27 2 562,00 zł 2 766,96 zł

49. Dalachów
109 TU 1,33 798,00 zł 861,84 zł

50.

51.

Jaworek 29

Jaworzno 92

TU

TU

3,04

3,90
±

l 824,00 zł

2 340,00 zł

l 969,92 zł

2 527,20 zł
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52. Dalachów
320 TU 1,12 672,00 zł 725,76 zł

53. Dalachów
320 TU 1,12 672,00 zł 725,76 zł

54. Dalachów
320 TU 3,20 l 920,00 zł 2 073,60 zł

55. Dalachów
235 TU 3,20 l 920,00 zł 2 073,60 zł

56.
Brzeziny

Cieciułowski
e15A TU

2,24 l 344,00 zł l 451,52 zł

57. Janinów 24A TU 0,96 576,00 zł 622,08 zł

58. Młyny 48 TU 1,23 738,00 zł 797,04 zł

59. Jan'inow 24 TU 1,84 l 104,00 zł l 192,32 zł

60. Żytniów 245 TU 1,65 990,00 zł l 069,20 zł

61. Bobrowa 60 TU 5,44 3 264,00 zł 3 525,12 zł

62. Łazy 33 TU 3,17 l 902,00 zł 2 054,16 zł

63. Dalachów 10 TU 0,59 354,00 zł 382,32 zł

64. Jaworzno 22 TU 1,60 960,00 zł l 036,80 zł

65. Kuźnica 1 TU 3,09 l 854,00 zł 2 002,32 zł

66. Kuźnica 1 TU 2,75 l 650,00 zł l 782,00 zł



67.
[ Dalachów

16A

"T

TU

68. Cieciułów 93 TU

69. Dalachów 64

70.
Dalach ów

236

TU

2,78

1,83

4,51

l 668,00 zł

T

l

1

l 134,00 zł

l 801,44 zł

l 224,72 zł

2 706,00 zł 2 922,48 zł

i

TU

71.
Teodorówka

10 TU
i

72. Żytniów 53A TU

73. Hajdamaki
12 TU

T

74. Cieciułów 29
i TU I

75. Polesie 54 TU

76. Pieńki 13

77. Odcinek 23

TU

TU

15,04

7,26

4,24

1,44

3,26

.1,55

5,44

2,13

9 024,00 zł

4 356,00 zł

9 745,92 zł

4 704,48 zł

2 544,00 zł

864,00 zł

2 747,52 zł

933,12 zł

l 956,00 zł

930,00 zf

I
I

2 112,48 zł

l 004,40 zł

3 264,00 zł 3 525,12 zł

78.
Rudniki, ul.

Wyspiańskie
go 14

TU 0,90

l 278,00 zł l 380,24 zł

540,00 zł 583,20 zł

79.
Rudniki, ul.

Wyspiańskie
go 14

TU 3,54 2 124,00 zł

80. Bugaj Stary
38A TU

2 293,92 zł

2,74 l 644,00 zł l 775,52 zł



81. Odcinek 11 TU 2,02 l 212,00 zł l 308,96 zł

82. Żytniów 247 TU 5,66 3 396,00 zł 3 667,68 zł

83. Cieciutów
102 TU 7,70 4 620,00 zł 4 989,60 zł

84. Żytniów 259
B TU 3,09 l 854,00 zł 2 002,32 zł

85. Bobrowa 28 TU 4,06 2 436,00 zł 2 630,88 zł

86. Dalachów
241 TU 1,41 846,00 zł 913,68 zł

87. Dalachów
247 TU 1,20 720,00 zł 777,60 zł

88. Słowików 50 TU 3,62 2 172,00 zł 2 345,76 zł

89. Mirowszczyz
na 20 TU 3,30 l 980,00 zł 2 138,40 zł

90. Julianpol 144 TU 1,58 948,00 zł l 023,84 zł

91. Młyny 91 TU 2,00 l 200,00 zł l 296,00 zł

92. Cieci ułów 36
B TU 2,64 l 584,00 zł l 710,72 zł

93. Młyny 56 TU 2,30 l 380,00 zł l 490,40 zł

94. Młyny 56 TU 4,64 2 784,00 zł 3 006,72 zł

95. B u gaj Stary
11 TU 1,47 882,00 zł 952,56 zł



96. Żytniów 59

97. Julianpol 16

98. Julianpol 16

99. Julianpol 17

TU I
3,97

TU

TU

2 382,00 zł

0,40

1,87

TU
0,67

240,00 zł

l 122,00 zł

402,00 zł

2 572,56 zł

259,20 zł

l 211,76 zł

434,16 zł

100. Odcinek 14

101.
Rudniki, ul.

Reymonta 63

TU 2,24
i

TU 1,52

l 344,00 zł

912,00 zł

l 451,52 zł

984,96 zł

RAZEM 267,35 160 410,00 zł
173 242,80 zł

Pieczęć i podpis oferenta

^'- "7""?3ia Rudniki
l ska Polskiego 12A

: o-325 RUDNIKI
'^..> woj. opolskie

'~v"

Grzegi

J

Pański

Logistyka Odpadów Sp. z o.o.
ul. Szklana 20, 43-300 Bielsko-Bia^a

NIP: 634-289-42-39 REGON: 367^17^8
BOO: 000011276 KRS: 000,0674987

IA tel. 535-800-130'j J
ty^,' V'
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Załącznik nr 4 do umowy nr Or.272.5.2021 z dnia 06.10.2021

na zadanie:

„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudniki
w roku 2021"

Lista osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, przy realizacji umowy, posiadający
aktualne przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w zakresie
bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, w związku z realizacją umowy.
Lp. i Imię i nazwisko Zakres obowiązków (pracownik/ osoba nadzorująca

wykonanie Usługi)
1.
2.

Sławomir Ostrowski
Jakub Pawlicki

Praca w kontakcie z azbestem

osoba nadzorująca wykonanie Usługi
3.
4.
5.
6.
7.

Piotr Sieradzki
Taras Shuliakovskyi

Praca w kontakcie z azbestem
Praca w kontakcie z azbestem

o

Gmisia Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A

46-325 RUDNIKI
woj. opolskie

%..
GnegÓG^miańskl





Umowa ^r^.S/s^o^
Załącznik nr 5 do umowy

Zawarta w dniu 06.10.2021r. w Rudnikach pomiędzy:
Gminą Rudniki, adres siedziby: ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki, NIP: 576-14-85-213,
Regon:151398586

reprezentowaną przez Wójta Gminy Rudniki - Grzegorza Domańskiego,
• zwaną w dalej „Zleceniodawcą",??

a

Firmą Logistyka Odpadów sp. z o.o., ul. Szklana 20, 43-300 Bielsko-Biała NIP 634-289-42-39
reprezentowany przez Prezesa Zarządu - Mateusza Wieczorka
zwanym dalej „Zleceniobiorcą"I'1

o o następującej treści:

§1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. W związku z realizacją umowy cywilno-prawnej nr 272.5.2021 r. z dnia 06.10.2021r.,
zawartej, pomiędzy Gminą Rudniki, a Firmą Logistyka Odpadów sp. z o.o., Zleceniodawca
niniejszym powierza Zleceniobiorcy w trybie art. 28 ust. l Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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
osobowych), zwanego dalej „Rozporządzeniem", przetwarzanie danych osobowych.

2. Zleceniodawca oświadcza, że jest administratorem danych, które powierza.
3. Powierzone dane zawierają informacje o osobach fizycznych.
4. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie

określonym w § 2 niniejszej umowy.

§2
Zakres i cel przetwarzania danych

1. Zleceniobiorca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie niniejszej umowy kategorie
danych osobowych określone w Rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych
Zleceniodawcy. Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy następujące dane osobowe: imię i
nazwisko, adres nieruchomości oraz telefon kontaktowy.

2. Powierzone przez Zleceniodawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Zleceniobiorcę
wyłącznie w celu wykonywania przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy usług
szczegółowo opisanych w umowie nr 272.5.2021 z dnia 06.10.2021r., zawartej, pomiędzy
Gminą Rudniki, a Firmą Logistyka Odpadów sp. z o.o., o której mowa w § l ust. l i w sposób
zgodny z niniejszą umową.
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§3
Sposób wykonania umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych

l. Zleceniobiorca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa
w § 2ust l,do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych,
o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

2. Zleceniobiorca oświadcza, że zgodnie z art.24, 30 i 32 Rozporządzenia:
a. prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych;
b. znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące

do przetwarzania danych osobowych zapewniają poziom bezpieczeństwa określony,
jako wysoki;

c. stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych
osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
w zakresie, za który odpowiada Zleceniobiorca.

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie
z niniejszą umową, Rozporządzeniem, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (zwaną dalej Ustawą) oraz z innymi powszechnie obowiązującego przepisami
prawa, chroniące prawa osób, których dane dotyczą.

4. Zleceniobiorca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zleceniodawcę o:
a. każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu

organowi Państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa,
a szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia
poufności wszczętego dochodzenia;

b. każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych;
c. każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się

jednocześnie od odpowiedzi na żądanie.
5. Zleceniodawca ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej umowy poprzez

przeprowadzenie zapowiedzianych na 7 dni kalendarzowych wcześniej, doraźnych kontroli,
dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Zleceniobiorcę oraz żądania składania
przez niego pisemnych wyjaśnień.

6. Na zakończenie kontroli, o których mowa w ust. 5, przedstawiciel Zleceniodawcy sporządza
protokół w 2 egzemplarzach, który podpisują przedstawiciele obu stron. Zleceniobiorca może
wnieść zastrzeżenia do protokołu w ciągu 5 dni roboczych od daty jego podpisania przez
strony.

7. Zleceniobiorca zobowiązuje się dostosować do zaleceń pokontrolnych mających na celu
usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

8. Zleceniobiorca zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie i właściwie na każde pytanie
Zleceniodawcy dotyczące przetwarzania powierzonych mu na podstawie niniejszej umowy
danych osobowych.

§4
Odpowiedzialność Zleceniobiorcy
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l. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych
niezgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem i Ustawą, a w szczególności za
udostępnienie osobom nieupoważnionym.

2. W przypadku naruszenia przepisów Ustawy, Rozporządzenia lub niniejszej umowy, z
przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, w następstwie, czego Zleceniodawca, jako
administrator danych osobowych zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub
zostanie ukarany karą grzywny, Zleceniobiorca zobowiązuje się pokryć Zleceniodawcy
poniesione z tego tytułu straty i koszty.

§5
Czas obowiązywania umowy powierzenia

Niniejsza umowa powierzenia zostaje zawarta na czas określony od dnia 06.10.2021r. do dnia
wykonania przez Zleceniobiorcę umowy, o której mowa w § l ust. l niniejszej umowy.

§6
Warunki wypowiedzenia umowy

l. Zleceniodawca ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania terminu
wypowiedzenia, gdy Zleceniobiorca:

a. wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą umową;
b. powierzył przetwarzanie danych osobowych podwykonawcom bez zgody

Zleceniodawcy;
c. nie zaprzestanie niewłaściwego przetwarzania danych osobowych;
d. nie zawiadomi o swojej niezdolności do dalszego wykonywania niniejszej umowy,

a w szczególności niespełnienia wymagań określonych w § 3.
2. Rozwiązanie niniejszej umowy przez Zleceniodawcę jest równoznaczne

z wypowiedzeniem umowy, o której mowa w § l ust. l.

§7
Rozwiązanie Umowy

Zleceniobiorca, w przypadku wygaśnięcia umowy, o której mowa § l ust. l i niniejszej umowy,
niezwłocznie, ale nie później niż w terminie do 5 dni kalendarzowych, zobowiązuje się zwrócić
lub usunąć wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone, w tym
skutecznie usunąć je również z nośników elektronicznych pozostających w jego dyspozycji
i potwierdzić powyższe przekazanym Zleceniodawcy protokołem.

§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Ustawy, Rozporządzenia oraz innyph powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§10
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Spory wynikłe z tytułu niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby
Zleceniodawcy.

§11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

^
Gw.inaR'idniki
ul. Wojska Polskiego 12A

46-325 RUDNIKI
woj. opolskie

za Zleceniodawcę

7^
Grzego\y6omański

Logistyka Odpadów Sp. z o.o.
ul. Szklana 20, 43-300 Bielsko-Biała

NIP: 634-289-42-39 REGOI^: 367117798
BDO;DOD011276 KRS: q'0006^987

^+te!. 5?5,-800-1^0''
MU^^T}^:^/•

za Zleceniobiorcę
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