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UMOWA NR GPWiK/DK/U/……/2022 

zawarta w dniu …… …… ………… r. w Truskawiu pomiędzy 

UWAGA! W wypadku, gdy umowa zawierana będzie w formie elektronicznej odpowiednie 

postanowienia umowy zostaną zmienione stosownie do tej okoliczności. 

Gminnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o., 

z siedzibą w Truskawiu (05-080 Izabelin) przy ul. Mokre Łąki 8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000008468, 

NIP: 1181592156, REGON: 017277808, kapitał zakładowy 30 627 422,00 zł, 

reprezentowaną przez: ………………………… - ………………………… 

zwaną dalej „Zamawiającym”,  

a 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

reprezentowaną/-nym przez: ………………………… - ………………………… 

zwaną dalej „Wykonawcą”; 

łącznie dalej zwanymi „Stronami” a osobno również „Stroną”. 

Nazwa zadania: Świadczenie usługi zagospodarowanie odpadów o kodach 20 02 01, 20 03 01 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty, w związku z zapytaniem ofertowym 

dokonanym na podstawie § 15 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminne 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o., została zawarta umowa o 

następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na: 

1) zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 02 01; 

2) zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 03 01. 

2. Wykonawca będzie wykonywał usługę zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, znajdującego się 

w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz ofercie Wykonawcy 

stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do odbierania odpadów, oraz zabezpieczenia środowiska przed 

zanieczyszczeniem odpadami zgodnie z obowiązującymi w tej dziedzinie przepisami prawa, 

w szczególności: Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem zezwolenia na 

zagospodarowanie odpadów o kodach nr 20 02 01 i 20 03 01. Kopie zezwoleń stanowią załączniki 

do umowy. 

4. Z chwilą odebrania odpadów Wykonawca staje się ich właścicielem. 
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§ 2 

1. Termin realizacji umowy od dnia zawarcia umowy od …… …… ………… r. 

do …… …… ………… r. albo do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1. 

2. Zamawiający będzie dostarczał odpady do …………………………, ul. ………………………… 

w …………………………, który jest własnością Wykonawcy. 

3. Zakład, o którym mowa w ust. 2 będzie przyjmował odpady o kodach nr 20 02 01 i 20 03 01 

w dniach od poniedziałku do soboty, w godzinach od ………… do ………… 

§ 3 

1. Wynagrodzenie dla Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia określonego, strony ustalają 

według przyjętej oferty na kwotę do: ……… ………,…… zł brutto (słownie: ……………………), 

w tym …… ………,…… zł VAT (stawka 8 %), kwota ……… ………,…… zł netto 

(słownie: ……………………) 

2. Strony będą się rozliczały według ceny jednostkowej za 1 Mg faktycznie odebranych odpadów 

wskazanej w ofercie stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego, zgodnie z rzeczywistą 

ilością powstających odpadów, bez możliwości składania roszczeń wobec Zamawiającego z tego 

tytułu. 

4. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem zamówienia. 

5. Z zastrzeżeniem waloryzacji wynagrodzenia, opisanej w § 3a, cena jednostkowa netto za 1 Mg 

odpadów jest niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy. 

6. Kwota brutto może ulec zmianie jedynie przy urzędowej zmianie podatku VAT. 

7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur miesięcznych. 

Wysokość miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy będzie stanowiła iloczyn ustalonej ceny 

jednostkowej za 1 Mg odpadów i ilości faktycznie wywiezionych odpadów w danym miesiącu. 

8. Zapłata nastąpi przelewem na podane przez Wykonawcę konto, w ciągu 30 dni od dnia złożenia 

u Zamawiającego faktury za zrealizowane zamówienie wraz z kompletem wymaganych 

dokumentów. 

9. Wykonawca naliczy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia 

wynikającego z faktury. 

§ 3a 

1. Poziom zmiany (Pz) cen lub kosztów uprawniających do waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy 

jest równy lub przekracza 3,5 % lub jest równy lub spada poniżej -3,5 % wartości wskaźników 

kwartalnych (W(I kw.), W(II kw.)., W(III kw.)) w stosunku do wskaźnika bazowego (Wb) 

i obliczany jest w następujący sposób: 

Pz – poziom zmiany uprawniający do waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, który jest równy lub 

przekracza 3,5 % lub jest równy lub spada poniżej -3,5 % W(I kw.), W(II kw.), W(III kw.) w 

stosunku do Wb, 

W(I kw.), W(II kw.), W(III kw.) – wskaźniki kwartalne za III pierwsze kwartały 2023 r. - jako 

wskaźniki kwartalne przyjmuje się wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III 

pierwszych kwartałach 2023 r. ogłaszane w komunikatach Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, 

Wb – wskaźnik bazowy, który wynosi 100, 

Pz = 
W(I kw.)

100
 – badany po komunikacie Prezesa GUS za I kwartał 2023 r. 

Pz = 
W(I kw.)

100
 + 

W(II kw.)

100
 – badany po komunikacie Prezesa GUS za II kwartał 2023 r. 
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Pz = 
W(I kw.)

100
 + 

W(II kw.)

100
 + 

W(III kw.)

100
 – badany po komunikacie Prezesa GUS za III kwartał 2023 r. 

2. W wypadku osiągnięcia poziomu zmiany (Pz) Zamawiającemu oraz Wykonawcy przysługuje prawo 

do zgłoszenia waloryzacji. 

3. Po zgłoszeniu waloryzacji ceny jednostkowe (Cj) za 1 Mg faktycznie odebranych odpadów 

wskazane w ofercie ulegają zmianie, z zastrzeżeniem ust. 6, wg następujących zasad: 

1) w wypadku osiągnięcia Pz po komunikacie Prezesa GUS za I kwartał 2023 r. 

Cj = Cj + (Cj x 
W(I kw.)

100
); 

2) w wypadku osiągnięcia lub utrzymania Pz po komunikacie Prezesa GUS za II kwartał 2023 r. 

Cj = Cj + (Cj x 
W(I kw.)

100
 x 

W(II kw.)

100
); 

3) w wypadku osiągnięcia lub utrzymania Pz po komunikacie Prezesa GUS za III kwartał 2023 r. 

Cj = Cj + (Cj x
W(I kw.)

100
 x 

W(II kw.)

100
 x 

W(III kw.)

100
). 

4. Poziom zmiany (Pz) uwzględnia się w cenach jednostkowych wskazanych w fakturach po 

zgłoszeniu waloryzacji, wystawionych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

5. Poziom zmiany (Pz) dotyczy zarówno wzrostu cen towarów lub kosztów, jak i ich obniżenie. 

6. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia nie może prowadzić do przekroczenia kwoty 

129 000,00 zł netto za całość przedmiotu zamówienia. 

§ 4 

1. Osobą odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest 

 Sławomir Merchel tel. +48 504 002 005, adres e-mail: slawek.merchel@mokrelaki.pl  

2. Osobą odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest ……………… …………… 

tel. …………………………, adres e-mail: …………………………@…………….pl. 

§ 5 

1. Zamawiający naliczy kary umowne: 

1) w przypadku nieterminowego odbioru odpadów lub wstrzymania odbioru z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy – Zamawiający naliczy karę w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień 

zwłoki; 

2) w przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy Zamawiający naliczy karę w wysokości 

10 % wartości umowy. 

2. W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje szkody wyrządzonej przez Zleceniobiorcę, 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 

wynikających z Kodeksu Cywilnego. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wymagalnej wierzytelności Wykonawcy, 

w szczególności z przysługującego mu wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim przy 

wykonywaniu niniejszej umowy i jest zobowiązany do ich naprawy na swój koszt. 

§ 6 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku 

nienależytego wykonywania niniejszej umowy przez Zleceniobiorcę, po dwukrotnym pisemnym 

upomnieniu. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych 

mailto:slawek.merchel@mokrelaki.pl
mailto:piotr.ostrowski@bys.pl
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okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 

z tytułu wykonania części umowy. 

3. Rozwiązanie umowy przed terminem jej obowiązywania jest możliwe na zasadach określonych 

w Kodeksie Cywilnym. 

§ 7 

Sprawy sporne wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy, w wypadku niemożliwości osiągnięcia 

porozumienia przez obie strony w drodze polubownej, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 8 

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej na piśmie. 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 699, 1726, 1250, 2127). 

§ 10 

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

Zamawiający Wykonawca 

Załączniki: 

1) Zapytanie ofertowe; 

2) Oferta; 

3) Zezwolenia na odbiór odpadów; 

4) Obowiązek informacyjny. 
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

1. Niniejszy obowiązek informacyjny określa zasady przetwarzania danych osobowych podanych przez Państwa 

na potrzeby realizacji przez Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" Spół 

ka z o.o. z siedzibą w Truskawiu zawartej z Państwem umowy (dalej jako „Umowa”). 

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji 

Izabelin "Mokre Łąki" Spółka z o.o. z siedzibą w Truskawiu, ul. Mokre Łąki nr 8, 05-080 Izabelin, wpisaną 

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr 

0000008468, NIP 1181592156, REGON 017277808, kapitał zakładowy 30 627 422,00 zł (dalej 

„Administrator”). 

3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem za 

pośrednictwem: poczty tradycyjnej - Mokre Łąki 8, Truskaw, 05-080 Izabelin poczty elektronicznej - 

sekretariatgpwik@mokrelaki.pl, telefonicznie - 22 721 80 72 za pośrednictwem formularza kontaktowego 

dostępnego na stronie - http://mokrelaki.pl/contact/ Administrator powołał również Inspektora Ochrony 

Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu email: iod@mokrelaki.pl lub pisemnie na 

adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”. 

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe imię, nazwisko, dane kontaktowe (w tym adres) będą przez 

Administratora przetwarzane w celu realizacji zawartej z Państwem Umowy. 

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Rozporządzenie 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) (dalej „RODO”) oraz ustawa z 

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 r. poz. 1781), a w szczególności: 

1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na potrzeby 

realizacji Umowy, w tym na potrzeby dokonania rozliczeń finansowych Umowy przez 

Administratora. 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione poniższym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: 

1) partnerom handlowym oraz biznesowym (takim jak na przykład przedsiębiorcy telekomunikacyjni, 

operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące otrzymywaną 

korespondencję, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, 

partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i 

serwisów internetowych); 

2) odbiorcy danych będą je przetwarzać w imieniu Administratora lub w imieniu własnym, przy czym 

każdorazowo takie przetwarzanie odbywać się będzie w oparciu o zawarte przez te podmioty z 

Administratorem stosowne umowy gwarantujące zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania Państwa 

danych. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora jakimkolwiek odbiorcom danych poza 

Europejski Obszar Gospodarczy. 

8. Dane osobowe będą przetwarzane (w tym przechowywane) przez okres realizacji usług przez Administratora 

na podstawie zawartej z Państwem Umowy, a po jej wygaśnięciu przez okres niezbędny do realizowania 

uprawnień i zobowiązań kontraktowych, a także przez okres niezbędny do ustalenia, zabezpieczania, 

dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jak również wypełnienia wszelkich obowiązków 

prawnych ciążących na Administratorze, w tym wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych. 

9. Ma Pani/Pan następujące prawa dotyczące danych osobowych: 

1) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem; 

2) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, 

której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;  

mailto:sekretariatgpwik@mokrelaki.pl
http://mokrelaki.pl/contact/
mailto:iod@mokrelaki.pl
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10. Prawa wymienione w pkt 9 ppkt 1 powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony 

Danych (adres podany w pkt III  powyżej) lub poprzez pisemny kontakt z Administratorem (adres podany w 

pkt II powyżej, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”). 

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji Umowy. Jest Pan/Pani 

zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

zawarcia i realizacji Umowy. 

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania i 

nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 


