
Załącznik nr 3  

Do zapytania ofertowego UGiM.271.23.2019 

 

 

Umowa Nr…………………                        (projekt) 
 

W dniu …………………. w Wyszogrodzie pomiędzy Urzędem Gminy i Miasta w 

Wyszogrodzie 09-450 Wyszogród ul. Rębowska 37 zwanym dalej Zleceniodawcą 

reprezentowanym przez: 

 

1. Gortat Iwonę – Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, 

przy kontrasygnacie 

2. Barbary Kopańskiej – Skarbnika Gminy i Miasta Wyszogród 

 

a ………………………………………………………………………………………. zwanym  

dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: 

 

1………………………………………………… - ……………………………………………. 

 

 

§ 1 

 

Zleceniodawca powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace związane z 

należytym utrzymaniem czystości na jezdniach, chodnikach i schodach w mieście Wyszogród 

stanowiących własność gminy. 

 

§ 2 

 

Zadanie określone w § 1 polegać będzie na: zamiataniu jezdni, chodników i schodów w m. 

Wyszogród, wykaz jezdni, ulic, chodników i schodów do zamiatania stanowi załącznik nr 2 

do niniejszej umowy. 

 

§ 3 

 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi za pomocą własnego sprzętu i zasobów 

ludzkich. 

 

§ 4 

 

Umowa została zawarta na czas określony od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. 

 

§ 5 

 

1. Zamiatanie powierzchni odbywać się będzie w następujące dni poniedziałek, środa w 

godzinach porannych 7.00 – 11.00, piątek w godz. 11.00 – 15.00.  

2. Wykonawca zobowiązany jest przynajmniej raz w miesiącu do mechanicznego 

zamiecenia ulic zawartych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Dnia następnego po wszelkiego rodzaju imprezach kulturalnych organizowanych przez 

tutejszy urząd, świętach państwowych oraz kościelnych następować będzie zamiatanie 

oraz zbiórka odpadów w systemie segregowania z powierzchni wytypowanych do 

zamiatania. Zlecenia dokona pracownik odpowiedzialny za przedmiotowe zadanie. 



Rozliczenie w/w usługi nastąpi w oparciu o następujący wzór: powierzchnia do 

zamiatania/zbierania odpadów w systemie segregowania (m²) x stawka zamiatanej 

powierzchni za 1 m². 

 

§ 6 

 

Rozliczanie usługi odbywać się będzie za każdy miesiąc. Należność zostanie uregulowana po 

dostarczeniu faktury, w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania wraz z kopiami kart opróżnień. 

 

§ 7 

 

W przypadku usuwania skutków zimy, rozliczanie usługi odbywać się będzie według stawek 

wskazanych w obowiązującej w 2020 r. umowy na odśnieżanie i zwalczanie śliskości w 

mieście Wyszogród. 

 

§ 8 

 

Zmiany warunków umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej za zgodą obu stron w 

postaci aneksu z zastosowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

 

§ 9 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27.04.2016 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 

119, str. 1) – dalej RODO, informuję, iż: 

 

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) wykonania 

zawartej umowy. 

 Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta 

Wyszogród z siedzibą przy ul. Rębowskiej 37, 09 – 450 Wyszogród, reprezentowany 

przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród. Kontakt z administratorem możliwy jest w 

godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród pod numerem telefonu  

(24) 267 26 00 lub na adres e- mail: ugim@wyszogrod.pl 

 Informujemy, że Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można 

się kontaktować drogą mailową na adres: iod@wyszogrod.pl lub pisemnie na adres: Urząd 

Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37, 09 – 450 Wyszogród. 

 Dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą 

przetwarzane w celach archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez okres 

niezbędny do realizacji przepisów prawa. 

 Udostępnianie danych osobowych odbywa się wyłącznie uprawnionym podmiotom na 

podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia danych. 

 Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. 

 Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Administratora, inspektora ochrony danych 

osobowych lub organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą w Warszawie, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 

narusza przepisy RODO. 

 



§ 10 

 

W sprawach nieuregulowanych do niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 11 

 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zleceniodawcy, 

jeden dla Wykonawcy. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

……………………………………………                    …………………………………… 
Wykonawca Zleceniodawca 

 

 

 
 

 

 
 

 


