  
UMOWA Wzór
Zawarta w dniu ……………………… roku pomiędzy Wigierskim Parkiem Narodowym w Krzywem, posiadającym numer NIP 8442349809 zwanym w treści umowy Zleceniodawcą, w imieniu, którego działa:
Tomasz Huszcza - dyrektor
a
……………………………………………………………………, zwanym w treści umowy Zleceniobiorcą w imieniu, którego działa
……………………….
o następującej treści:

§ 1
Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje na warunkach przewidzianych w umowie obowiązek odbioru odpadów komunalnych z obiektów wymienionych w § 2 niniejszej umowy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Suwałkach, ul Raczkowska 150A, 16 – 400 Suwałki.
.§ 2
Zleceniodawca wyposaży punkty zbiórki odpadów w pojemniki jak niżej:
	parking przy Dyrekcji WPN – 1 szt. KP – 7,
	osada służbowa Wysoki Most 14 – 1 szt. KP – 7,

osada służbowa Słupie – 1 szt. KP – 7,
polana Powały – 1 szt. KP – 7,
pole namiotowe Jastrzęby – 1 szt. KP – 7.
§ 3
	Zleceniobiorca będzie dokonywał odbioru odpadów następnego dnia po zgłoszeniu przez Zleceniodawcę.

Na każdorazowo odebrane odpady Zleceniobiorca zobowiązany jest przedstawić kwit wywozowy potwierdzający zdanie odpadów do PSZOK Suwałki
	Kwity wywozowe Zleceniobiorca zobowiązany jest dołączyć do faktury VAT.
§ 4
	Zleceniobiorca za odbiór odpadów będzie wystawiał Zlecającemu fakturę VAT 1 raz w miesiącu.
	Wynagrodzenie za 1 razowy odbiór odpadów komunalnych strony umowy ustalają w następujący sposób:

- parking przy Dyrekcji WPN – 1 szt. KP – 7, - cena netto złotych.
- osada służbowa Wysoki Most 14 – 1 szt. KP – 7, - cena netto złotych.
- osada służbowa Słupie – 1 szt. KP – 7, - cena netto złotych.
- polana Powały – 1 szt. KP – 7, - cena netto złotych.
- pole namiotowe Jastrzęby – 1 szt. KP – 7. – cena netto złotych.
Do cen netto Zleceniobiorca doliczy obowiązującą stawkę podatku VAT. Wynagrodzenie za odbiór odpadów będzie stałe przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.
	Należność za odbiór odpadów zostanie przekazana na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany w fakturze  w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zleceniodawcę. 
	Zleceniodawca jest upoważniony do otrzymania faktury VAT i posiada NIP: 844 –234 – 98 – 08, 
	 Zleceniobiorca jest upoważniony do wystawienia faktury VAT i posiada NIP 

§ 5
	Umowa została zawarta na okres od dnia jej podpisania do 31 grudnia 2020 roku.

Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
	Umowa może być rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia przez każdą ze stron w razie rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy

§ 6
Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przez jego pracowników obowiązujących w WPN przepisów i zasad dotyczących bhp, p.poż. i ochrony przyrody podczas prowadzenia prac na terenie WPN.
§ 7
Zleceniobiorca oświadcza, że podczas prowadzenia prac na terenie WPN będzie zatrudniał tylko osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz posiadające aktualne zaświadczenia badań lekarskich i szkoleń z zakresu bhp i p. poż.
Zleceniobiorca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem pozwolenia na odbiór odpadów komunalnych.
§ 8
 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 9
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.


ZLECENIOBIORCA                                               ZLECENIODAWCA


Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /Wigierski Park Narodowy w Krzywem 82, 16 – 402 Suwałki tel. 87 5632540/;
inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiającego/ jest Pani/Pani //SAXO Consulting Dariusz Auguścik z siedzibą 40- 013 Katowice ul. Staromiejska 6 lokal 10D e mail dariusz.auguscik@saxocosulting.com, telefon 666311322/ *;

	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i transport odpadów komunalnych prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
	odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  
	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
	obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
	posiada Pani/Pan:
	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  
	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 









______________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

