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UMOWA .../2021 - PROJEKT 

zawarta w dniu ……. r. w Tarnowie pomiędzy: 
 
 
Muzeum Okręgowym w Tarnowie, Rynek 3, 33-100 Tarnów, NIP: 873-000-76-51, 
Regon: 850012309, RIK: 14/99 
reprezentowanym przez: Kazimierza Kurczaba –Dyrektora Muzeum Okręgowego w Tarnowie, 
zwanym dalej Zamawiającym 
a 
…………………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowanym przez: ……………………………………                        
 zwanym dalej Wykonawcą,  
zwanymi także dalej wspólnie Stronami lub każda z osobna Stroną.  
 Strony zawierają umowę o następującej treści: 
 

Umowa zawarta na podstawie podstawie art.2 ust.1pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1129 z póżn.zm) 
 
 

 
§ 1. 

Przedmiot umowy 
 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług polegających na wywozie i zagospodarowaniu 
odpadów komunalnych, pochodzących z następujących budynków  położonych w Tarnowie: 
 
1) Ratusz, Rynek 1,Rynek 3, Rynek 20-21,  Tarnów  -odbiór odpadów z tych nieruchomości  z 

lokalizacji: ul. Kapitulna 9 

a) Odpady zmieszane – 1 pojemnik 360 l, częstotliwość  wywozu  - 1 x w tyg. 

b) Odpady segregowane (papier) – 1  pojemnik 360 l, częstotliwość  wywozu -  co 2 tyg. 

c) Odpady segregowane (plastik) – 1 pojemnik 360 l, częstotliwość  wywozu  - co 2 tyg. 

d) Odpady segregowane(szkło)   – 1  pojemnik 120 l, częstotliwość  wywozu - na zgłoszenie 

 

2) Muzeum Etnograficzne, Krakowska 10, Tarnów 

a) Odpady zmieszane – 1 pojemnik 120 l częstotliwość  wywozu  co 2 tyg. 

b) Odpady segregowane (papier) – 1 pojemnik 120 l, częstotliwość wywozu - co 2 tyg. 

c) Odpady segregowane (plastik) – 1 pojemnik 120 l częstotliwość wywozu - co 2 tyg. 

d) Odpady segregowane(szkło)  – 1 pojemnik 120 l częstotliwość  wywozu - na zgłoszenie 

e) Odpady segregowane (zielone) – 1 pojemnik 120 l częstotliwość wywozu - na zgłoszenie 

 

3) Regionalne Centrum Edukacji o Pamięci , ul .Mościckiego 29, Tarnów  

a) Odpady zmieszane - pojemnik 120 l częstotliwość  wywozu 2 x w miesiącu. 

b) Odpady segregowane (papier) – pojemnik 120 l częstotliwość  wywozu co 2 tyg. 

c) Odpady segregowane (plastik) – pojemnik 120 l częstotliwość  wywozu - co 2 tyg. 

d) Odpady segregowane(szkło)    – pojemnik 120 l częstotliwość  wywozu - na zgłoszenie  

e) Odpady segregowane (zielone) – pojemnik 120 l częstotliwość  wywozu - na zgłoszenie  

 

2. Usługa określona w ust. 1 nie obejmuje wywozu gruzu, złomu metali, odpadów 
wielkogabarytowych oraz odpadów niebezpiecznych (określonych w rozporządzeniu Ministra 
Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów, Dz. U. poz. 10). 

3. Zamawiający może zlecić Wykonawcy wywóz odpadów komunalnych ponad określoną  
w załączniku nr 2 do oferty częstotliwość lub ilość w drodze pisemnej (e-mailem). Dowodem 
wykonania usługi w tym zakresie będzie kwit wywozowy potwierdzony przez Pracownika 
Zamawiającego. 

4. Wywóz odpadów odbywa się według harmonogramu  dostarczonego Zamawiającemu przez 
Wykonawcę przed rozpoczęciem realizacji usługi.  
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5. Dodatkowe wywozy oraz odrębne zlecenia realizowane będą w ustalonych  
z Wykonawcą terminach wg. cen określonych w załączniku nr 2 do oferty. 

 
 

§ 2. 
Termin realizacji umowy 

 
1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.  

 
 

§ 3. 
Obowiązki Zamawiającego 

 
1. Zamawiający, w odniesieniu do zadeklarowanych w §1 ust.1 ilości pojemników, jest zobowiązany 

do stosowania zasad segregacji określonych przepisami prawa. Prowadzenie niewłaściwej 
segregacji odpadów będzie skutkować zmianą warunków cenowych  określonych w §5 niniejszej 
umowy. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do wskazania Wykonawcy miejsca rozlokowania pojemników, do 
którego droga dojazdowa winna mieć nawierzchnię umożliwiającą dojazd pojazdem 
specjalistycznym i swobodne opróżnianie pojemników.  

3. W przypadku uszkodzenia pojemnika z winy Zamawiającego zobowiązany jest on do pokrycia 
zaistniałej szkody. 

4. W ustalonym dniu odbioru odpadów Zamawiający ma obowiązek udostępnić pojemniki dla ekipy 
wywozowej najpóźniej do godz. ……. . 

5. Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie realizacji umowy   po stronie Zamawiającego : 
jest:………………… tel. ………………. e-mail: ….................................. 

 
§ 4. 

Obowiązki Wykonawcy 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest użyczyć Zamawiającemu pojemniki określone w §1 na czas trwania 
niniejszej umowy. 

2. Pojemniki, o których mowa w ust.1, stanowią własność Wykonawcy.  
3. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej wymiany zużytych pojemników, a także do wymiany lub 

naprawy pojemników uszkodzonych o ile uszkodzenie pojemnika  nie nastąpiło z winy 
Zamawiającego. 

4. W okresie i miejscu wykonywania usługi Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 
przepisów i warunków BHP oraz przestrzegania odpowiednich przepisów regulujących 
świadczenie tego typu usługi.  

5. Zatrudnieni przez Zleceniobiorcę pracownicy winni przestrzegać odpowiednich przepisów' BHP 
oraz innych przepisów szczegółowych dotyczących wykonywania tego typu prac.  

6. Wywóz odpadów komunalnych winien odbywać się tylko przy użyciu specjalistycznego sprzętu 
dopuszczonego do tego typu prac. 

7. Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie realizacji umowy   po stronie Wykonawcy 
jest:………………… tel. ………………. e-mail: ….................................. 

 
 

§ 5. 
Wynagrodzenie 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy maksymalne wynagrodzenie  

w kwocie ……………………………zł netto (słownie: ………………………………………złotych), 
…………………..………………. brutto, w tym należny podatek VAT w stawce ……...%. 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie wydatki i koszty związane 
z realizacją niniejszej umowy, a Wykonawcy poza wynagrodzeniem określonym w ust. 1, nie 
przysługuje żadne inne wynagrodzenie, ani zwrot poniesionych kosztów. Niedoszacowanie, 
pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania 
zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone jest zgodnie jest ze stawkami określonymi w załączniku nr 
2 do oferty Wykonawcy i wynosi odpowiednio: 

1) ………..….zł netto za jednorazowe opróżnienie pojemnika 120 l.,(kod 20 03 01) 
2) ………..….zł netto za jednorazowe opróżnienie pojemnika 120 l.,(kod 15 01 01) 
3) …………...zł netto za jednorazowe opróżnienie pojemnika 120 l.,(kod 15 01 02) 
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4) ………..….zł netto za jednorazowe opróżnienie pojemnika 120 l.,(kod 15 01 07) 
5) .……… .....zł netto za jednorazowe opróżnienie pojemnika 120 l.,(kod 20 02 01)  
6) …………   zł netto za jednorazowe opróżnienie pojemnika 360 l.,(kod 20 03 01) 
7) ………..….zł netto za jednorazowe opróżnienie pojemnika 360 l.,(kod 15 01 01) 
8) ……….…..zł netto za jednorazowe opróżnienie pojemnika 360 l.,(kod 15 01 02) 
9) ………..….zł netto za jednorazowe opróżnienie pojemnika 360 l.,(kod 15 01 07) 

 
4. W przypadku naruszenia częstotliwości wywozu odpadów komunalnych Wykonawcy  nie 

przysługuje wynagrodzenie, w zakresie w jakim usługa nie została wykonana. 
5. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na konto Wykonawcy na podstawie  faktur VAT  

wystawianych przez Wykonawcę  na koniec każdego miesiąca w terminie 14 dni od dostarczenia 
prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.  

 
 

§ 6. 
Ochrona danych osobowych 

 
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: 
1) administratorem danych jest Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Rynek 3, 33-100 Tarnów, e-mail: 

rynek@muzeum.tarnow.pl tel.: 14 621 21 49, 
2) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych : tel. 14 621 21 49, e-mail: iod@muzeum.tarnow.pl, 

adres: Rynek 3, 33-100 Tarnów, 
3) administrator danych przetwarza dane osobowe w następujących celach:  

a) zawarcia i wykonania umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO), 

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
c) RODO, 

c) ustalenia, dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO, 

4) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt. 3,  
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie:  

a) przez czas niezbędny do wypełnienia przez administratora danych obowiązku 
archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa, 

b) do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, 
6) dane osobowe mogą być  udostępniane przez administratora danych: 

a) podmiotom przetwarzającym, w celu wykonywania czynności technicznych związanych z 
eksploatacją sytemu elektronicznego wykorzystywanego w naszej instytucji,  

b) podmiotom świadczącym  administratorowi danych usługi prawnicze, 
c) innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, 

7) osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem jej 
danych osobowych (w zakresie i z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów prawa):  
a) prawo dostępu do danych osobowych,  
b) prawo żądania sprostowania danych osobowych,  
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych,  
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  
e) prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której 

dane dotyczą - wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadkach, kiedy podstawą 
prawną przetwarzania są prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora 
danych, 

f) prawo do przenoszenia danych osobowych,  
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

8) podane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, 
9) podane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych. 
 

§ 7. 
Zmiana Umowy 

 
1. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia 

złożonym na koniec miesiąca. 
3. Zamawiającemu przysługuje wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym,  

w przypadku gdy Wykonawca zaniechał wykonywania świadczenia usługi , lub wykonuje usługę 
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nie zgodnie z postanowieniami umowy lub w przypadku gdy Wykonawca utraci uprawnienia do 
wykonywania przedmiotu umowy. 

 
 
 

§ 8. 
Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową wiążą strony postanowienia Kodeksu Cywilnego. 
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
3. Spory pomiędzy Stronami rozstrzygane będą przez sądy właściwe dla siedziby Zamawiającego. 

 
Załączniki: 
1.Załącznik nr 1 -Oferta Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………      …………………………….. 
             ZAMAWIAJĄCY                   WYKONAWCA 

 


