
WZÓR UMOWY 

Zawarta w dniu …../……/2019 r. w Lipnicy Wielkiej pomiędzy: 

Gminą Lipnica Wielka; 34‐483 Lipnica Wielka; Lipnica Wielka 518; REGON: 491892357; NIP: 7352841452 
reprezentowaną przez: 
Mateusza Alojzego Lichosyta – Wójt Gminy Lipnica Wielka 
zwaną dalej Zamawiającym 

a 

………………………………………………………………………………….. 
NIP: ………………………………………………………………………….. 
REGON: …………………………………………………………..……….. 
reprezentowaną przez: ……………………….……………………. 
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą 

Zgodnie  z  rozstrzygniętym  na  rzecz  Wykonawcy  zamówieniem  publicznym  przeprowadzonym  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego  Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  realizacji  zadania  na  „Odbiór  i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których 
powstają odpady z terenu gminy Lipnica Wielka w 2020 roku.” 

§ 1 
Przedmiot i zakres umowy 
1. Zamawiający  zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  zamówienie pod nazwą „Odbiór  i  zagospodarowanie 

odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych  i  niezamieszkałych,  na  których  powstają 
odpady  z  terenu  gminy  Lipnica Wielka w  2020  roku.”,  polegające  na  odbieraniu  i zagospodarowaniu  odpadów 
komunalnych  z  terenu  Gminy  Lipnica  Wielka  w  sposób  zapewniający  osiągnięcie  odpowiednich  poziomów 
recyklingu,  przygotowania  do  ponownego  użycia  i  odzysku  innymi metodami  oraz ograniczenie masy  odpadów 
komunalnych  ulegających  biodegradacji  przekazywanych  do  składowania,  zgodnie  z odrębnymi  przepisami. 
Zamówienie  obejmuje  również  jednorazową  dostawę  pojemników  na  odpady  zmieszane  (niesegregowane)  oraz 
dostawę  stosownie  do  prowadzonej  zbiórki  worków  na  odpady  zabrane  selektywnie  do wszystkich  odbiorców 
zadeklarowanych i wskazanych przez Zamawiającego. 

2. Szczegółowy  zakres  i  opis  usług  będących  przedmiotem  umowy  zawarty  jest w  opisie  przedmiotu  zamówienia, 
stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy. 

§ 2 
Termin wykonania Przedmiotu Umowy 
Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów: 
od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 

§ 3 
Wynagrodzenie 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający wypłaci Wykonawcy kwotę w wysokości: 

1) nieruchomości zamieszkałe 

wynagrodzenie za wykonywanie całości zamówienia ……..…………... zł netto, tj. ……..…………... zł brutto 
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….) 
wynagrodzenie za miesiąc wykonywania zamówienia ……..…………... zł netto, tj. ……..…………... zł brutto 
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….) 

2) nieruchomości niezamieszkałe 

Wynagrodzenia  za odbiór pojemników  z odpadami  komunalnymi   od nieruchomości niezamieszkałych,  ceny 
jednostkowe wynoszą kwota za odbiór pojemnika:  

–   120 l –   ………….……. zł netto, tj. ………………..zł brutto,  (słownie: ………………………………….…………….……. ) 

–  240 l –   ………….……. zł netto, tj. ………………..zł brutto,  (słownie: ………………………………….…………….……. ) 

–  1100 l –   ………….……. zł netto, tj. ………………..zł brutto,  (słownie: ………………………………….…………….……. ) 

–  7000 l –   ………….……. zł netto, tj. ………………..zł brutto,  (słownie: ………………………………….…………….……. ) 

–10000 l –   ………….……. zł netto, tj. ………………..zł brutto,  (słownie: ………………………………….…………….……. ) 



3) Wynagrodzenie miesięczne  stanowić  będzie  sumę wynagrodzenia  określonego w  §  3  ust.  1  pkt.  1  oraz 
iloczynu stawek i ilości pojemników odebranych przez Wykonawcę zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 2 (na podstawie 
wykazu dołączonego do faktury). 

2. Wynagrodzenie  płatne  będzie  przelewem  na  konto  Wykonawcy  w  terminie  do  30  dni  od  daty  otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego. 
4. Fakturę  za  miesiąc  grudzień  2020  r.  Wykonawca  powinien  wystawić  do  ostatniego  roboczego  dnia  miesiąca 

grudnia. 
5. Wynagrodzenie  obejmie  należność  za wykonanie wszystkich  czynności  niezbędnych  do  kompleksowej  realizacji 

przedmiotu zamówienia, do których zobowiązany jest Wykonawca, w szczególności: 
1) koszty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, 
2) koszty wyposażenia dwóch punktów do selektywnej zbiórki w pojemniki zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy 

opis przedmiotu zamówienia. 
3) inne koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 

6. Wynagrodzenie nie podlega zmianie w trakcie trwania umowy, z zastrzeżeniem ust. 7. 
7. Dopuszcza  się  możliwość  zmiany  wysokości  wynagrodzenia  pod  warunkiem  wystąpienia  co  najmniej  jednej 

z następujących okoliczności: 
1) zmiany  stawki podatku VAT przez przepisy odrębne,  stawka netto nie ulega  zmianie – podatek VAT ulegnie 

zmianie o wysokość równą jego zmianie w przepisach odrębnych; 
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3‐5 ustawy z dnia 

10 października 2002  r. o minimalnym wynagrodzeniu  za pracę  (Dz. U.  z 2018  r., poz. 2177  z późn.  zm.)  – 
kwota, o jaką zostanie zmienione wynagrodzenie będzie równa kwocie, jaka wynika ze zmiany tych przepisów; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym  lub ubezpieczeniu zdrowotnemu  lub wysokości stawki składki 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

‐ jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania niniejszego zamówienia przez Wykonawcę. 
8. Zmiana wysokości wynagrodzenia o której mowa w ust. 7, obowiązywać będzie nie wcześniej niż od dnia wejścia 

w życie tych zmian. 
9. W  przypadku  zmian  określonych  ust.  7  pkt.  2‐3 Wykonawca może wystąpić  do  Zamawiającego  z wnioskiem  o 

zmianę  wynagrodzenia,  przedkładając  odpowiednie  dokumenty  potwierdzające  zasadność  złożenia  takiego 
wniosku. Wykonawca musi wykazać  ponad wszelką wątpliwość,  że  zaistniała  zmiana ma  bezpośredni wpływ  na 
koszty wykonania  zamówienia  oraz  określić  stopień, w  jakim wpłynie  ona  na wysokość  należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia. 

10. W przypadku zmiany, o której mowa ust. 7 pkt. 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu 
całkowitego  kosztu  Wykonawcy  wynikającego  ze  zwiększenia  wynagrodzeń  osób  bezpośrednio  wykonujących 
zamówienie  objęte  niniejszą  umową,  do  wysokości  aktualnie  obowiązującego  minimalnego  wynagrodzenia, 
z uwzględnieniem  wszystkich  obciążeń  publicznoprawnych  od  kwoty  wzrostu  minimalnego  wynagrodzenia, 
z zastrzeżeniem ust. 11. 

11. Nie stanowi zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, o której mowa w ust. 7 pkt. 2, zmiana tegoż 
wynagrodzenia  wprowadzona  rozporządzeniem  z  dnia  10  września  2019  r.  w  sprawie  wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1778). 

12. W przypadku zmiany, o której mowa ust. 7 pkt. 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu 
całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, 
przy  zachowaniu  dotychczasowej  kwoty  netto wynagrodzenia  osób  bezpośrednio wykonujących  zamówienie  na 
rzecz Zamawiającego.  

13. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia na każde wezwanie Zamawiającego wszelkiej dokumentacji kadrowo‐
płacowej,  które mają wpływ na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy w  przypadku  zmian,  o  których mowa ust.  7 
pkt. 2‐3. 

14. Zmiana wartości umowy może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy. 
15. Wykonawca  złoży  powyższy wniosek  co  najmniej  z  30‐sto  dniowym wyprzedzeniem wobec  postulowanej  daty 

obowiązywania nowej wysokości wynagrodzenia. 
16. Zmiany umowy będą dla swej ważności wymagały formy aneksu. 

§ 4 
Oświadczenie Wykonawcy 
1. Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  niezbędne  uprawnienia,  w  celu  wykonania  przedmiotu  umowy,  a  w 

szczególności wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach,  prowadzonego  przez  Wójta  Gminy  Lipnica  Wielka,  w  zakresie 
objętym zamówieniem. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia wymagań określonych w ust. 1 przez cały okres realizacji umowy. 



3. Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  potencjał  techniczny  i  osobowy  niezbędny  do wykonania  niniejszej  umowy, 
w szczególności  Wykonawca  oświadcza,  że  zgodnie  z  zapisami  Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  11 
stycznia 2013  r. w  sprawie  szczegółowych wymagań w  zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości  (Dz. U.  z 2013  r., poz. 122) posiada wymaganą  ilość oraz  rodzaj  środków  transportu do  realizacji 
przedmiotu umowy w Gminie Lipnica Wielka, a pojazdy wyposażone są w moduły GPS umożliwiające śledzenie tras 
przejazdu i ich pracy. 

4. Wykonawca  oświadcza,  że  /całość  zamówienia  wykona  osobiście,  /następujący  zakres  zamówienia  objętego 
niniejszą  umową  zamierza  powierzyć  podwykonawcom ………………………………………..  oraz  pozostałą  część wykona 
osobiście.* 

5. Wykonawca ma prawo podzielić podwykonawcom  zamówienie,  jeśli w ust. 4,  strony ustaliły  zakres  zamówienia, 
które Wykonawca będzie wykonywał osobiście, a które zamierza powierzyć podwykonawcom. 

§ 5 
Zobowiązania Wykonawcy 
1. Na  zobowiązania  Wykonawcy  składają  się  obowiązki,  o  których  mowa  w  opisie  przedmiotu  zamówienia, 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
2. Przed  rozpoczęciem  realizacji  umowy  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  dane  kontaktowe  osoby 

odpowiedzialnej z jego strony, za realizację niniejszej umowy oraz przekaże nr telefonu do tej osoby. 
3. Wykonawca  ma  obowiązek  wyposażyć  punkty  selektywnego  gromadzenia  odpadów  w  niezbędne  pojemniki 

najpóźniej przed pierwszym dniem rozpoczęcia realizacji usług. 
4. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  niezwłocznego  informowania  Zamawiającego  o  zmianie  sytuacji  finansowej 

oraz innych zmianach mających istotny wpływ na wykonanie niniejszej umowy, w szczególności do: 
1) pisemnego poinformowania niezwłocznie, nie później niż do 7 dni od chwili zaistnienia zmian: 
a) o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego, 
b) o  złożeniu  wniosku  o  ogłoszenie  upadłości  lub  złożeniu  oświadczenia  o  wszczęciu  postępowania 

naprawczego, 
c) wszczęciu postępowania likwidacyjnego, 
d) zajęciu majątku przez uprawnione organy, 
e) o  każdej  zmianie  adresu  swojej  siedziby,  numeru  faksu  lub  adresu,  pod  rygorem  uznania  za  skutecznie 

doręczoną korespondencję wysłaną pod ostatnio znany adres numer faksu lub adres e‐mailowy; 
2) pisemnego wskazania uprawnionego podmiotu, który przejmie prawa i obowiązki Wykonawcy. 

§ 6 
Warunki realizacji zamówienia 
1. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest: 

1) do przestrzegania poufności co do danych otrzymywanych w związku z realizacją umowy, w szczególności do 
przestrzegania przepisów określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1781); 

2) Wykonawca  nie  może  wykorzystać  pozyskanych  danych  w  żaden  inny  sposób  lub  w  innym  celu  niż  dla 
wykonywania  umowy,  w  szczególności  zakazuje  się  wykorzystywania  danych  w  celach  reklamowych 
lub marketingowych; 

3) do  monitorowania  obowiązku  ciążącego  na  właścicielu  nieruchomości  w  zakresie  selektywnego  zbierania 
odpadów komunalnych; 

4) do  wykonywania  usługi  odbioru  odpadów  komunalnych  z  nieruchomości  przy  użyciu  odpowiedniej  ilości 
pojazdów pozwalających na jej wykonanie w terminach określonych w harmonogramie. 

2. W przypadku naocznego  stwierdzenia podczas odbioru odpadów,  że właściciel nieruchomości nie wywiązuje  się 
z obowiązku  w  zakresie  segregacji  odpadów  (np.  gdy  w  worku  przeznaczonym  na  odpady  segregowane  będą 
znajdować  się  odpady  zmieszane  czy  odpady  z  innej  frakcji  lub  gdy  w  pojemniku  przeznaczonym  na  odpady 
niesegregowane  będą  znajdować  się  frakcje  odpadów  podlegających  segregacji), Wykonawca  zobowiązany  jest 
w terminie  2  dni  roboczych  od  dnia  zaistnienia  opisanej  powyżej  sytuacji  do  pisemnego  lub  elektronicznego 
poinformowania  o  tym  Zamawiającego.  Do  informacji  Wykonawca  zobowiązany  jest  załączyć  dokumentację 
zawierającą co najmniej: 
1) adres nieruchomości, na której odpady gromadzone są w sposób niezgodny z przepisami szczegółowymi; 
2) nagranie wykonane kamerą  lub dokumentację  fotograficzną  (zdjęcia bądź nagranie muszą  zostać wykonane 

w taki  sposób,  by  nie  budziły wątpliwości  –  powinny wskazywać  dzień  i  dokładną  godzinę w  jakiej  doszło 
do ustalenia w/w zdarzenia); 

3) protokół  wraz  z  danymi  pracowników  Wykonawcy,  którzy  stwierdzili  fakt  niezgodnego  z  przepisami 
szczegółowymi postępowania z odpadami komunalnymi. 

                                                            
* Niepotrzebne skreślić 



3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli sposobu wykonania przedmiotu zamówienia. 
4. Jeśli Wykonawca zauważy,  iż na nieruchomości nie ujętej w wykazie, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1 powstają 

odpady  i  są  one  przekazywane  Wykonawcy,  jest  on  zobowiązany  do  niezwłocznego  przekazania  adresu  tej 
nieruchomości Zamawiającemu. 

§ 7 
Zobowiązania i uprawnienia Zamawiającego 
 
1. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi, Zamawiający przekaże Wykonawcy następujące dane: 

1) szczegółowy  wykaz  adresów  nieruchomości,  a  w  przypadku  nieruchomości  niezamieszkałych  również 
informacje o ilości i pojemności pojemników, z których będą odbierane odpady komunalne; 

2) adresy wskazujące lokalizację dwóch punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 
3) harmonogram odbioru odpadów komunalnych zostanie ustalony przez Wykonawcę  i zaakceptowanym przez 

Zamawiającego. 
2. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany wykazu właścicieli  nieruchomości,  o  czym  powiadomi w  formie 

pisemnej lub elektronicznej Wykonawcę w terminie nie później niż na koniec miesiąca, w którym zaistniała zmiana. 
Powyższa zmiana nie jest istotną zmianą przedmiotu zamówienia. 

3. Zamawiający obowiązany jest do terminowego wypłacania wynagrodzenia Wykonawcy. 
4. Zamawiający  zobowiązany  jest  do  informowania  Wykonawcy  o  ewentualnych  zmianach  mających  wpływ  na 

warunki świadczenia usług.  
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli sposobu wykonania przedmiotu zamówienia. Osoba 

nadzorująca  wykonanie  umowy  ze  strony  Wykonawcy  obowiązana  jest  do  stawienia  się  na  wezwanie 
Zamawiającego niezwłocznie, nie później jednak niż w następnym dniu roboczym w celu przeprowadzenia kontroli, 
w tym również realizacji zgłoszonych reklamacji. 

6. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedłożenia aktualnego (tj. wystawionego nie wcześniej niż na 3 miesiące 
przed przedłożeniem) zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach (PIT, CIT, VAT) w formie oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii. 

§ 8 
Osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli 
 
1. Zamawiający wymaga  zatrudnienia  przez Wykonawcę  lub  podwykonawcę  na  podstawie  umowy  o  pracę,  osób 

wykonujących wskazane niżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
1) kierowanie pojazdami samochodowymi w trakcie odbioru i transportu odpadów; 
2) wszelkie prace fizyczne w zakresie załadunku odpadów spod posesji i PSZOK. 

W terminie  jednego tygodnia od podpisania umowy Wykonawca przedłoży zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych 
przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. 
2. W  trakcie  realizacji  zamówienia  Zamawiający  uprawniony  jest  do  wykonywania  czynności  kontrolnych  wobec 

Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
1) żądania  oświadczeń  i  dokumentów w  zakresie  potwierdzenia  spełniania ww. wymogów  i  dokonywania  ich 

oceny; 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W  trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w  tym wezwaniu  terminie, 
Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie 
umowy o pracę przez Wykonawcę  lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie 
realizacji zamówienia, wskazane poniżej dowody, w szczególności: 
1) oświadczenie  Wykonawcy  lub  podwykonawcy  o  zatrudnieniu  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób 

wykonujących  czynności,  których  dotyczy wezwanie  Zamawiającego. Oświadczenie  to  powinno  zawierać w 
szczególności:  dokładne  określenie  podmiotu  składającego  oświadczenie,  datę  złożenia  oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem  liczby  tych  osób,  rodzaju  umowy  o  pracę  i wymiaru  etatu  oraz  podpis  osoby  uprawnionej  do 
złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  kopię 
umowy/umów  o  pracę  osób wykonujących w  trakcie  realizacji  zamówienia  czynności,  których  dotyczy ww. 
oświadczenie Wykonawcy  lub  podwykonawcy  (wraz  z  dokumentem  regulującym  zakres  obowiązków,  jeżeli 
został  sporządzony); kopia umowy/umów powinna  zostać  zanonimizowana w  sposób  zapewniający ochronę 
danych  osobowych  pracowników,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  10 maja  2018  r.  o  ochronie  danych 
osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników); imię i nazwisko pracownika nie podlega 



anonimizacji;  informacje takie  jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę  i wymiar etatu powinny być 
możliwe do zidentyfikowania; 

4. Niezłożenie  przez Wykonawcę w wyznaczonym  przez  Zamawiającego  zgodnie  z  ust.  3  terminie,  żądanych  przez 
Zamawiającego  dowodów  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  wymogu 
zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  traktowane  będzie  jako  niespełnienie  przez  Wykonawcę 
lub podwykonawcę wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób wykonujących wskazane w  ust.  1 
czynności. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 9 
Reklamacje 
1. Zamawiający  zgłasza  reklamację  Wykonawcy  niezwłocznie  pisemnie,  faksem  pod  nr 

………….……………………………………… lub drogą elektroniczną na adres: …………………………………….…………… 
2. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w ciągu 4 dni kalendarzowych od jej zgłoszenia. 
3. Jeżeli Wykonawca uzna zasadność reklamacji, zobowiązany  jest zrealizować reklamację w  terminie kolejnych …….  

dni kalendarzowych licząc od dnia rozpatrzenia, o którym mowa w ust. 1 to znaczy: 
1) odebrać odpady komunalne, w przypadku ich nie odebrania; 
2) wymienić uszkodzony pojemnik na wolny od wad, w przypadku jego uszkodzenia. 

4. Jeżeli Wykonawca nie uzna  reklamacji  jako  zasadnej, w  terminie wskazanym w ust. 2 musi przedstawić dowód, 
potwierdzający bezzasadność reklamacji. Ciężar dowodu spoczywa po stronie Wykonawcy. 

§ 10 
Sprawozdawczość 
1. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedkładania  Zamawiającemu  do  10‐go  dnia  każdego  miesiąca  za  miesiąc 

poprzedni,  kart  przekazania  odpadów  oraz  raportów  zawierających  informacje  o  ilości  zebranych  odpadów 
w rozróżnieniu na co najmniej następujące frakcje (w Mg): 
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 
2) opakowania z tworzyw sztucznych; 
3) opakowania ze szkła; 
4) opakowania z metali; 
5) opakowania wielomateriałowe; 
6) odpady ulegające biodegradacji; 
7) opakowania z papieru i tektury; 
8) odpady wielkogabarytowe; 
9) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne; 
10) zużyte opony; 
11) zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu; 
12) przeterminowane leki; 
13) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych z rozdzieleniem na kody: 

20 01 13*, 20 01 21*, 20 01 27*, 20 01 28*, 20 01 33* 
2. Wykonawca będzie dostarczać Zamawiającemu w wersji pisemnej sprawozdania, o których mowa w art. 9n ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
§ 11 

Ubezpieczenia 
1. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  posiadania  ubezpieczenia  z  tytułu  szkód,  które  mogą  zaistnieć  w  związku 

z określonymi  zdarzeniami  losowymi  oraz  od  odpowiedzialności  cywilnej w  zakresie  związanym  z  przedmiotem 
zamówienia. 

2. Ubezpieczeniu  podlegają w  szczególności  odpowiedzialność  cywilna  za  szkody  oraz  następstwa  nieszczęśliwych 
wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi usługami. 

3. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 
4. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przedstawienia  na  każde  żądanie  Zamawiającego  polisy  ubezpieczeniowej 

oraz dowodów opłacenia składek. 
5. Wykonawca ponosi  całkowitą odpowiedzialność  cywilną  za  straty  i  szkody powstałe w  związku  z wykonywanymi 

przez Wykonawcę czynnościami  lub przy okazji  ich wykonywania, w szczególności będące następstwem działania 
Wykonawcy, rażącego niedbalstwa, braku należytej staranności. 

6. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  uszkodzenie  lub  zniszczenie  pojemników  do  gromadzenia  odpadów 
komunalnych  należących  do  osób  trzeci,  powstałych  w  związku  z  realizacją  umowy,  na  zasadach  określonych 
w Kodeksie cywilnym. 



7. Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkody  wyrządzone  przez  Wykonawcę  podczas  wykonywania 
przedmiotu zamówienia 

8. Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkody  wyrządzone  przez  Wykonawcę  podczas  wykonywania 
przedmiotu zamówienia. 

§ 12 
Kary umowne 
1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w poniższych przypadkach i wysokościach: 

1) za każdy dzień zwłoki w przypadku niedokonania w terminie wskazanym w harmonogramie, o którym mowa 
w § 7  ust.  1  pkt.  3  odbioru  odpadów  z  nieruchomości  objętych  gminnym  systemem  gospodarowania 
odpadami;  kara  będzie  naliczana  jako  iloczyn  kwoty  50  zł  oraz  ilości  posesji,  z  których  odpady  nie  zostały 
odebrane; 

2) w przypadku niedostarczenia pojemników do punktów selektywnej zbiórki naliczona zostanie kara w wysokości 
100,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wskazanego w § 5 ust. 3; 

3) z  tytułu  zwłoki  w  realizacji  reklamacji  tj.  braku  odbioru  odpadów  (dotyczy  odpowiednio  odpadów: 
zmieszanych, segregowanych, ulegających biodegradacji itd.) lub wymiany pojemnika, Wykonawca zapłaci karę 
za każdy dzień zwłoki w wysokości 50,00 zł licząc od terminu wskazanego w § 9. 

4) 10  %  kwoty  brutto  przedstawionej  w  formularzu  ofertowym  w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez 
którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy; 

5) za  niewywiązanie  się  z  obowiązku  uzyskania  poziomów  recyklingu,  przygotowania  do  ponownego  użycia 
i odzysku  odpadów  oraz  poziomów  ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji 
przekazywanych do składowania w wysokości równej karze naliczonej Gminie Lipnica Wielka; 

6) w  przypadku mieszania  przy  odbiorze  frakcji  odpadów  komunalnych  naliczona  zostanie  kara  w  wysokości 
1.000,00 zł za każdy udowodniony przypadek; 

7) za zwłokę w przedłożeniu dowodów, o których mowa w § 8 ust. 3 w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki 
liczonej od następnego dnia po upływie wskazanego terminu; 

8) z  tytułu  niespełnienia  przez Wykonawcę  lub  podwykonawcę wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o 
pracę, osób wskazanych w § 8 ust. 1 w wysokości 500,00 zł za każdą niezatrudnioną na podstawie umowy o 
pracę osobę. 

9) w  przypadku  nie  przekazania  Zamawiającemu  zestawień  o  ilości  odebranych  odpadów  z  poszczególnych 
nieruchomości za wskazany miesiąc, o których mowa w § 10 naliczona zostanie kara w wysokości 1.000,00 zł. 

2. O wystąpieniu okoliczności do naliczenia kar umownych przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie zawiadomiony 
pisemnie wraz z uzasadnieniem. 

3. Wartość wyliczonej kary umownej zostanie jednostronnie potrącona przez Zamawiającego z bieżących zobowiązań. 
4. W razie powstania szkody, której wysokość przewyższy wartość naliczonych kar umownych, Strony mogą dochodzić 

na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego w wysokości przewyższającego wysokość kar umownych. 
§ 13 

Istotne zmiany umowy 
1. Zakazuje  się  istotnych  zmian  postanowień  niniejszej  umowy w  stosunku  do  treści  oferty,  na  podstawie  której 

dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7. 
2. Ustalony  zakres  zmian, o których mowa w § 3 ust. 7 nie oznacza,  że mogą być  czy  też będą one wprowadzane 

automatycznie  po  zaistnieniu  okoliczności  w  nich  opisanych. Wykonawcę  występującego  do  Zamawiającego  o 
zmianę  umowy,  z  powołaniem  się  na  którąkolwiek  z  podanych  w  zdaniu  pierwszym  podstaw,  obciąża  dowód 
wykazujący okoliczności dla dokonania danej zmiany umowy. 

3. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Niedopuszczalna  jest  jednak pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie 

nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7. 
§ 14 

Odstąpienie, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy 
1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę, jeżeli poweźmie wiadomość o tym, że: 

1) prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w stosunku do majątku Wykonawcy; 
2) rozpoczęto likwidację firmy Wykonawcy; 
3) Wykonawca  utracił  uprawnienia  do  wykonywania  przedmiotu  umowy  wynikające  z  właściwych  przepisów 

prawa. 
2. Wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego może nastąpić również, jeżeli Wykonawca: 

1) nie rozpoczął wykonania usług w pełnym zakresie objętym umową z dniem 01.01.2020 r., 
2) zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez kolejnych 14 dni kalendarzowych, 



3) pomimo uprzednich, pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego nie wykonuje 
usług zgodnie z postanowieniami umowy lub w istotny sposób narusza zobowiązania umowne. 

3. W przypadkach wymienionych w ust. 1 i 2 Zamawiający może w terminie 7 dni po pisemnym uprzedzeniu, przejąć 
sam prowadzenie usług określonych niniejszą umową lub powierzyć je innemu podmiotowi, a kosztami tych usług 
obciąży Wykonawcę. 

4. W razie zaistnienia 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 
30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

5. Zamawiającemu,  poza  przypadkami  o  których mowa  w  ust.  1  i  2,  przysługuje  również  prawo  wypowiedzenia 
niniejszej umowy w przypadku, gdy w skutek podwyższenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 Zamawiający nie 
będzie mógł zwiększyć kwoty na realizację zamówienia, do wymaganej wysokości. 

6. Zamawiający  może  rozwiązać  umowę  w  przypadkach  określonych  w  art.  145a  ustawy  –  Prawo  zamówień 
publicznych. 

7. W przypadkach, o którym mowa w ust. 4‐6 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania  części  umowy.  W  tym  celu  Zamawiający  wraz  z  Wykonawcą  winni  ustalić  wartość  faktycznie 
wykonanych  przez  Wykonawcę  usług,  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  współpracować  z  Zamawiającym  w  tym 
zakresie. 

8. Wykonawca może wypowiedzieć umowę, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje istotnych postanowień umowy, gdy: 
1) nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie usługi w ciągu 30 dni od terminu płatności ustalonego 

w umowie, 
2) zawiadamia Wykonawcę, że w wyniku nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł pokryć zobowiązania. 

9. Wypowiedzenie umowy należy uzasadnić pisemnie. Jest ono dopiero wtedy skuteczne, jeżeli Wykonawca wyznaczył 
Zamawiającemu stosowny  termin  (nie krótszy niż 7 dni) do wypełnienia postanowień umowy  i poinformował go, 
że po bezskutecznym upływie tego terminu wypowie umowę. 

10. Po  upływie  terminu  określonego w  zawiadomieniu,  o  którym mowa w  ust.  9, Wykonawca  powinien możliwie 
najszybciej  usunąć  z  obsługiwanego  terenu  wszystkie  swoje  urządzenia  techniczne  w  szczególności  urządzenia 
do gromadzenia odpadów. 

11. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym. 
12. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie oraz zawierać uzasadnienie. 

§ 15 
Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia  i  inna korespondencja w związku z niniejszą umową przekazywana będzie 

pisemnie,  drogą  elektroniczną  lub  faksem.  Każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  niezwłocznie  potwierdza  fakt 
otrzymania korespondencji drogą elektroniczną lub faksem. 

2. Wykonawca  nie może  zbywać  na  rzecz  osób  trzecich  wierzytelności  powstałych  w  wyniku  realizacji  niniejszej 
umowy. 

3. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  cywilnego,  ustawy 
o odpadach,  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku w  gminach  oraz  ustawy  –  Prawo  zamówień  publicznych 
oraz inne przepisy prawa. 

4. Wszelkie  spory  powstałe  w  wyniku  realizacji  umowy  rozstrzygane  będą  przez  Sąd  miejscowo  właściwy 
dla Zamawiającego. 

§ 16 
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
 
Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

1. Opis przedmiotu zamówienia. 
2. Umowa powierzenia danych. 

 
 
 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY              WYKONAWCA 
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Załącznik nr … umowy na Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, 

na których powstają odpady z terenu  gminy Lipnica Wielka w 2020 r.  
 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

w ramach zamówienia 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

i niezamieszkałych, na których powstają odpady 

z terenu  gminy Lipnica Wielka w 2020 roku” 

 

I. Charakterystyka przedmiotu zamówienia 

1) Powierzchnia Gminy Lipnica Wielka wynosi 67,6 km2 

2) Szacuje się, że liczba nieruchomości zamieszkałych wynosi ok. 1272, a nieruchomości 

niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne wynosi  61.  

3) Liczba mieszkańców zameldowanych w Gminie Lipnica Wielka wynosi 6093. 

Powyższe dane o ilości osób oraz liczbie nieruchomości to stan na 30.06.2019 r. Mogą one ulec 

zmianie na skutek ruchu ludności oraz w wyniku oddania do użytku i zamieszkania bądź opuszczenia 

budynków.  

 

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia 

 Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie całej masy odpadów komunalnych 

zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych, na których powstają 

odpady komunalne oraz domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno – wypoczynkowe na terenie Gminy Lipnica Wielka w terminie od 1 stycznia 2020 roku do 

31 grudnia 2020 roku.  
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2. Liczba nieruchomości  (złożonych deklaracji) zamieszkałych i niezamieszkałych z podziałem na 

liczbę osób zamieszkujących oraz na zadeklarowany odbiór selektywny bądź nieselektywny. 

Rodzaj złożonej deklaracji 
Zadeklarowana 

ilość 

Miejscowość 

Kiczory Lipnica Wielka 

Nieruchomości zamieszkałe 

1 os. 18 161 

2 os. 32 230 

3 os. 32 204 

4 os. 27 192 

5 os. 23 153 

6+ os. 20 180 

łącznie 1272 

Nieruchomości niezamieszkałe 

120 l 2 28 

240 l 1 7 

1100 l 1 21 

7000 l - 1 

10 000 - - 

łącznie 61 

Domki letniskowe lub nieruchomości 
wykorzystywane przez część roku na cele 

rekreacyjno- wypoczynkowe 

Roczny ryczałt 4 4 

łącznie 8 

 

W trakcie trwania zamówienia możliwy jest wzrost liczby gospodarstw domowych, liczby 

mieszkańców oraz liczby podmiotów prowadzących działalność. W związku z tym zakłada się, że ilość 

odbieranych odpadów może wzrosnąć do około 10 %. Z tytułu zwiększenia ilości odpadów 

do zagospodarowania Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów. 

  



3 

 

 3. Ilość odebranych odpadów komunalnych w latach 2017-2019 z terenu Gminy Lipnica Wielka 

Rodzaj odpadu 
kod  

odpadu 

rok 

2017 

[Mg] 

2018 

[Mg] 

2019* 

 [Mg] 

Nie segregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 
20 03 01 495,000 515,260 285,340 

Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 16,740 66,560 56,800 

Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 3,860 1,370 0,710 

Urządzenia zawierające freony 20 01 23* 1,832 1,595 0,190 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 

01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

20 01 35* 2,818 2,475 0,295 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 

01 21, 20 01 23 i  20 01 35 

20 01 36 2,390 2,910 0,175 

Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 3,040 5,880 3,000 

opakowania z metali 15 01 04 1,980 0,000 0,000 

opakowania ze szkła 15 01 07 71,100 74,840 29,520 

opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 86,380 94,840 46,740 

Zużyte opony 16 01 03 8,470 20,660 16,960 

RAZEM 527,162 786,390 439,730 

* - dane dot. przedziału czasowego od stycznia do czerwca 2019 r. 

 

Na podstawie tabeli można wywnioskować, że istnieje tendencja rosnąca w zakresie ilości zbieranych 

odpadów komunalnym na przestrzeni analizowanych lat. 
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4. Zakres realizacji usług i częstotliwość wywozu odpadów komunalnych 

Na terenie Gminy Lipnica Wielka obowiązuje workowo – pojemnikowy system zbiórki odpadów 

komunalnych. Wykonawca zobowiązuje się odbierać następujące frakcje odpadów 

Lp. Kod Nazwa odpadu Opis 
Częstotliwość oraz 

rodzaj nieruchomości 

1 20 03 01 
zmieszane (niesegregowane) 

odpady komunalne 

Gromadzone będą 

w pojemnikach oraz 

dodatkowo w workach 

koloru czarnego. 

1 raz w miesiącu  

nieruchomości 

zamieszkałe                

i niezamieszkałe 

2 15 01 01 opakowania z papieru i tektury 

Gromadzone będą 

w workach lub pojemnikach 

koloru niebieskiego 

z przeznaczeniem na papier 

i tekturę z napisem „Papier” 

1 raz w miesiącu  

nieruchomości 

zamieszkałe                

i niezamieszkałe 

oraz 

stosownie do potrzeb 

z Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów 

Komunalnych                 

3 15 01 02 
opakowania z  tworzyw 

sztucznych 

Gromadzone będą 

w workach lub pojemnikach 

koloru żółtego 

z przeznaczeniem na 

tworzywa sztuczne , odpady 

metali , opakowania 

wielomateriałowe 

z napisem „Metale 

i tworzywa sztuczne” 

1 raz w miesiącu  

nieruchomości 

zamieszkałe                

i niezamieszkałe 

oraz 

stosownie do potrzeb 

z Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów 

Komunalnych 

4 15 01 04 opakowania z metali oraz metale 

5 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 

6 15 01 07 opakowania ze szkła 

Gromadzone będą 

w workach lub pojemnikach 

koloru zielonego 

z przeznaczeniem na szkło 

i opakowania ze szkła 

z napisem „Szkło” 

 

1 raz w miesiącu  

nieruchomości 

zamieszkałe                

i niezamieszkałe 

oraz 

stosownie do potrzeb 

z Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów 

Komunalnych                 

7 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 

Gromadzone będą 

w workach lub pojemnikach 

koloru brązowego 

z napisem „BIO” 

1 raz w miesiącu  

nieruchomości 

zamieszkałe                

i niezamieszkałe 

oraz 

stosownie do potrzeb 

z Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów 

Komunalnych                 
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8 20 03 07 odpady wielkogabarytowe 

Gromadzone będą 

w miejscach wcześniej 

wyznaczonych przez 

zamawiającego. 

2 razy w roku 

w okresie: 

15 IV – 15V  

15 IX – 15 X 

odbierane w formie 

zbiórki objazdowej  

nieruchomości 

zamieszkałe 

oraz  

stosownie do potrzeb 

z Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów 

Komunalnych 

9 20 01 23* Urządzenia zawierające freony 

10 20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne 
i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21 
i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

11 20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne 
i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 
i  20 01 35 

12 16 01 03 zużyte opony 

13 17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz beto-
nowy z rozbiórek i remontów 

Gromadzone będą  

w sposób umożliwiający 

identyfikację odpadu. 

Właściciele nieruchomości 

mogą oddać równowartość 

12 worków o pojemności 

120 l co daje 1440 l w skali 

roku. 

1 raz w miesiącu  

nieruchomości  

oraz  

stosownie do potrzeb 

z Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów 

Komunalnych 

zamieszkałe                 

14 17 01 02 Gruz ceglany 

15 17 01 03 
Odpady innych materiałów cera-
micznych i elementów wyposa-

żenia 

16 17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, 
gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i ele-
mentów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 

17 17 03 80 Odpadowa papa 

18 17 06 04 
Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 
i 17 06 03 

19 17 09 04 

 
Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 

i 17 09 03 
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20 20 01 13*  Rozpuszczalniki 

Gromadzone będą 

w Punktach Selektywnej 

Zbiórki Odpadów 

Komunalnych 

Stosownie do potrzeb 

z Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów 

Komunalnych 

21 20 01 19*  Środki ochrony roślin 

22 15 01 10 

Opakowania zawierające 
pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone ( np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 
toksyczności  - bardzo toksyczne 

i toksyczne) 

23 20 01 21* 
Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć 

24 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 

25 20 01 26* 
Oleje i tłuszcze inne niż 
wymienione w 20 01 25 

26 20 01 27* 

Farby, tusze, farby drukarskie, 
kleje, lepiszcze i żywice 
zawierające substancje 

niebezpieczne 

27 20 01 28*  
Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne niż 
wymienione w 20 01 27 

28 20 01 29* 
Detergenty zawierające substan-

cje niebezpieczne 

29 20 01 30 
Detergenty inne niż wymienione 

w 20 01 29 

30 20 01 31* 
Leki Cytotoksyczne 

i cytostatyczne 

31 20 01 32 
Leki inne niż wymienione 

w 20 01 31* 

32 20 01 33* 

Baterie i akumulatory łącznie 
z bateriami i akumulatorami wy-
mienionymi w 16 06 01, 16 06 02 
lub 16 06 03 oraz nie sortowane 

baterie i akumulatory zawierające 
te baterie 

33 20 01 34 
Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33 

34 20 01 99 
Inne nie wymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny 
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5. Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Lipnica Wielka 

1) Wykonawca i Zamawiający opracują wspólnie harmonogram odbioru odpadów oraz miejsc 

do gromadzenia odpadów dla nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lipnica Wielka. 

2) Zamawiający i Wykonawca wspólnie odpowiadają za informowanie mieszkańców o zasadach 

i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów.  

3) Wykonawca przekaże Zamawiającemu elektroniczną wersję harmonogramu w celu zamieszczenia 

go na stronie internetowej. Zamawiający będzie publikował harmonogram odbioru odpadów 

na stronie internetowej www.lipnicawielka.pl, na tablicach informacyjnych w poszczególnych 

sołectwach,  oraz w Gminnych Nowinach. 

6. Dostawa pojemników oraz worków 

1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojemniki na odpady niesegregowane na nieruchomości 

zamieszkałe zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Lipnica Wielka § 13 

ust. 3, i utrzymywał je w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym. 

2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojemniki na odpady niesegregowane na nieruchomości 

niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne i utrzymywał je w odpowiednim stanie 

technicznym i sanitarnym. Szacowana ilość pojemników przedstawiona została w poniższej tabeli: 

Lp. Rodzaj pojemnika ilość 

1. 120 l 33 

2. 240 l 10 

3. 1 100 l 36 

4. 7 000 l 1 

5. 10 000 l 1 

 

3) Wykonawca  do 31 stycznia 2020 r. zobowiązany jest do przekazania kompletnego wykazu 

nieruchomości wyposażonych w pojemnik na odpady z podaniem ich wielkości. Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazywania aktualizacji  w przypadku wystąpienia zmian.  

4) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia pojemnika na nową nieruchomość oraz do 

uzasadnionej wymiany pojemnika w terminie do 7 dni od dnia otrzymania  zgłoszenia 

od zamawiającego.  

5) Wykonawca będzie dokonywał przez cały okres obowiązywania umowy odbioru odpadów 

komunalnych zmieszanych z pojemników i dodatkowo z czarnych worków, które zapewni 

Wykonawca na zgłoszenie Zamawiającego oraz odbioru zebranych selektywnie odpadów 

komunalnych w workach lub pojemnikach.  

6) Worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych muszą być oznaczone przez Wykonawcę 

informacją o rodzaju odpadów, które należy w nich gromadzić oraz informacją o rodzaju odpadów, 

których nie wolno w nich gromadzić (nie dotyczy worków czarnych). Worki muszą być też oznaczone 
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nazwą, adresem i numerem telefonu Wykonawcy. Czytelna instrukcja umieszczona na workach ma 

ułatwić właścicielom nieruchomości prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów.  

7) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do Zamawiającego worków do selektywnego 

zbierania odpadów oraz worków do zbiórki odpadów zmieszanych, które będą wydawane 

mieszkańcom w przypadku zdarzeń losowych, w ilościach zapewniających ciągłość funkcjonowania 

systemu zbiórki odpadów komunalnych. Wykonawca dostarczy w terminie 7 dni od dnia podpisania 

umowy do siedziby Zamawiającego worki  do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, których 

ilość przedstawiona została w tabeli: 

Lp. Rodzaj worka Ilość 

1. Tworzywa sztuczne i metale – kolor żółty min. 100 szt. 

2. Szkło – kolor zielony min. 100 szt. 

3. Papier i tektura – kolor niebieski min. 100 szt. 

4. Biodegradowalne – kolor brązowy min. 100 szt. 

5. Odpady zmieszane – kolor czarny min. 100 szt. 
 

8) W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca będzie dostarczał worki Zamawiającemu w terminie 

do 7 dni od otrzymania zgłoszenia. Szacowana ilość worków w trakcie trwania zamówienia została 

przedstawiona w poniższej tabeli: 

Lp. Rodzaj worka 
Szacowana ilość w ciągu 12 miesięcy 

realizacji 

1. Tworzywa sztuczne i metale – kolor żółty 1 000 szt. 

2. Szkło – kolor zielony 500 szt. 

3. Papier i tektura – kolor niebieski 500 szt. 

4. Biodegradowalne – kolor brązowy 300 szt. 

5. Odpady zmieszane – kolor czarny 500 szt. 

 

9) Przy każdym odbiorze odpadów komunalnych wykonawca zobowiązuje się, za każdy odebrany 

worek dostarczyć na nieruchomość nowy worek w tym samym kolorze.  

7. Wykaz nieruchomości do odbioru odpadów 

Szczegółowy wykaz adresów nieruchomości, a w przypadku nieruchomości niezamieszkałych 

również informacje o ilości i pojemności pojemników, z których w ramach umowy będą odbierane 

odpady komunalne zostanie przekazany Wykonawcy najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem 

realizacji usługi. Odpady z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych będą odbierane w tych 

samych dniach zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez 

Zamawiającego . 

8. Odbiór odpadów. 

Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów komunalnych:  

1) w sposób ciągły, nie zakłócający spoczynku nocnego;  
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2) w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu odbioru,  

3) niezależnie od warunków atmosferycznych;  

4) pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów w sposób 

wykluczający mieszanie odpadów i wyposażonymi w wideo rejestratory w celach dowodowych;  

5) pojazdami bezpylnymi z grzebieniowym i widłowym mechanizmem załadowczy. 

6) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie 

odpowiednich standardów sanitarnych, w szczególności do zapobiegania wysypywaniu się odpadów 

z pojemników i worków podczas dokonywania odbioru, przeładunku i transportu. Wszelkie 

zanieczyszczenia powstałe podczas odbioru odpadów Wykonawca winien niezwłocznie uprzątnąć. 

7) Wykonawca jest zobowiązany także do odebrania pojemników lub worków z odpadami 

znajdującymi się w altanach śmietnikowych usytuowanych przed wejściem na posesję. 

8) Kiedy dojazd do punktów zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu 

prowadzonych remontów dróg, dojazdów itp. w takich  przypadkach odbiór odpadów powinien 

nastąpić w najbliższym możliwym terminie. Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu 

kosztów realizacji przedmiotu umowy. 

9) O każdym przypadku niemożności odebrania odpadów od właściciela nieruchomości zamieszkałej 

lub niezamieszkałej Wykonawca ma obowiązek poinformować pisemnie lub elektronicznie 

pracowników Zamawiającego, w terminie do 2 dni od dnia zaistnienia sytuacji, podając jednocześnie 

termin, w którym nastąpi odbiór odpadów. 

10) Wykonawca zobowiązany jest do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych 

na legalizowanej wadze. 

11) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania zebranych z terenu Gminy Lipnica Wielka 

odpadów komunalnych, w tym zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i innych 

bioodpadów do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych właściwej dla regionu 

zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego. W przypadku 

awarii instalacji, o której mowa powyżej, bądź w tanach odbiegających od normalnej eksploatacji, 

dopuszcza się kierowanie odpadów do instalacji zastępczej. 

9. Wymagania dotyczące pojazdów, którymi wykonywana będzie usługa 

1) Wykonawca powinien tak dostosować sprzęt do warunków terenowych Gminy Lipnica Wielka,  

aby odbiór odpadów mógł odbywać się z terenu całej Gminy. 

2) Pojazdy Wykonawcy używane do realizacji zamówienia powinny być w pełni sprawne, posiadać 

aktualne badania techniczne, być dopuszczone do ruchu oraz oznakowane widoczną nazwą 

przedsiębiorcy i numerem jego telefonu. 
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3) Wykonawca zapewnia właściwy stan sanitarny (mycie i dezynfekcję) pojazdów używanych podczas 

realizacji zamówienia. 

4) Konstrukcja pojazdów powinna zabezpieczać przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych 

odpadów oraz minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. 

5) Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych powinny spełniać wymagania 

Dyrektywy 98/69/EC-norma Euro 3. 

6) Ze względu na specyfikę terenu tj. wąskie drogi, strome podjazdy, gęstą zabudowę przed 

sporządzeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej. 

10. System monitorowania pracy 

Wykonawca zapewnia Zamawiającemu przez cały okres realizacji umowy dostęp do systemu 

monitorowania pracy sprzętu, który obejmuje: 

1) bieżące śledzenie pozycji pojazdów w oparciu o wykorzystanie systemu GPS i komunikowanie się 

w dowolnym momencie odczytu ww. danych; pamięć danych powinna być przechowywana 

i odczytywalna minimum przez okres 90 dni, przy czym odczytanie danych nie może powodować 

kasowania zawartości urządzenia monitorującego, 

2) odwzorowanie aktualnej pozycji i przebytej trasy pojazdu na cyfrowej mapie Gminy Lipnica Wielka 

z dokładnością umożliwiającą jednoznaczne określenia miejsca (adresu) wykonywania prac, 

3) odtwarzanie i analizę „historii” pracy sprzętu z okresu realizacji umowy oraz prowadzenie jej 

rozliczania na podstawie danych odczytanych z urządzeń monitorujących pracę sprzętu, 

4) wyposażenia wszystkich pojazdów wykorzystywanych do realizacji przedmiotu zamówienia 

w urządzenia monitorujące ich pracę, 

5) zapewnienie nieprzerwanego dostępu Zamawiającemu w dowolnym czasie do danych opisanych 

w pkt 1 i 2 poprzez sieć internetową (aktualizacja danych: w trakcie prowadzenia odbierania 

i zagospodarowania odpadów nie rzadziej niż co minutę, w pozostałym okresie nie rzadziej niż raz na 

dobę na godzinę 8:00), 

6) Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu na czas trwania umowy na co najmniej 

2 stanowiskach komputerowych będących własnością Zamawiającego bieżącą kontrolę pracy sprzętu 

wykorzystywanego przez Wykonawcę do wykonania usług związanych z odbieraniem odpadów 

komunalnych na terenie Gminy Lipnica Wielka. 

7) Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić dwie wskazane przez Zamawiającego osoby w zakresie 

obsługi pracy sprzętu, szkolenie musi odbyć się w siedzibie Zamawiającego do dnia 31.12.2020 r. 

11. Poziomy recyklingu   

1) Wykonawca wykona kompleksową obsługę w zakresie odbioru i zagospodarowania 

niesegregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów gromadzonych w sposób selektywny 
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z terenu Gminy Lipnica Wielka zapewniając osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu 

a) osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

frakcji odpadów obejmujących papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło w 2020 r. co najmniej 50%, 

oraz innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe w  2020 r. co najmniej 70%, 

b) ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania w 2020 r. do poziomu mogącego wynosić maksymalnie 35%, w stosunku do masy 

tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

12. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  

1) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania odpadów z dwóch Punktów 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych na terenie gminy Lipnica 

Wielka: 

a) Lipnica Wielka 1B, 

b) Kiczory 3A. 

2) Wykonawca wyposaża do 7 dni Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

zlokalizowanych na terenie Gminy Lipnica Wielka w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych takich jak szkło, tworzywa sztuczne, metal i odpady wielomateriałowe oraz papier. 

Pojemniki powinny być w kolorach przypisanych do rodzaju gromadzonego odpadu lub odpowiednio 

opisane. Ponadto wykonawca dostarczy po jednym pojemniku na następujące odpady: 

• przeterminowane leki 

• chemikalia 

• baterie i akumulatory 

• odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów 

3) Odbiór odpadów z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbywać się będzie na 

zgłoszenie Zamawiającego, nie później jednak niż do 3 dni od dnia zgłoszenia.  

4) Nadzór nad punktami oraz majątkiem Wykonawcy będzie leżał po stronie Wykonawcy. Punkty te 

będą ogólnodostępne dla wszystkim mieszkańców Gminy Lipnica Wielka oraz osób przebywającym 

na terenie Gminy Lipnica Wielka.  

13. Odpowiedzialność za uszkodzenia 

1) Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów 

komunalnych odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

14. Obowiązki Sprawozdawcze 

1) Wykonawca będzie przekazywał sprawozdania z wykonywanych usług zgodnie z art. 9n ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
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2) Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu karty ewidencji odpadów 

bądź karty przekazania odpadów w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym nastąpiło przekazanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania,  

3) wskazywał właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, którzy zbierają odpady 

komunalne w sposób niezgodny z Regulaminem. 

 

III. Obowiązki wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zamówienia 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) Odbioru i zagospodarowania całej masy odebranych odpadów komunalnych zebranych 

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych, na których powstają odpady 

komunalne oraz domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno -  wypoczynkowe  na terenie Gminy Lipnica Wielka. 

2) Odbioru gromadzonych odpadów w systemie pojemnikowo -  workowym. 

3)  Odbierania frakcji odpadów wyszczególnionych w dziale II  punkcie 4.  

4) Opracowania harmonogramu odbioru odpadów dla nieruchomości w Gminie Lipnica Wielka wraz 

z Zamawiającym. 

5) Dostarczenia pojemników na odpady niesegregowane na nieruchomości zamieszkałe 

i niezamieszkałe według wykazów. 

6) Przekazania kompletnego wykazu nieruchomości wyposażonych w pojemnik na odpady 

z podaniem ich wielkości do dnia 31.01.2020 r., do przekazywania aktualizacji  w przypadku 

wystąpienia zmian. 

7) Dostarczenia pojemników na nowe nieruchomości oraz w uzasadnionym przypadku wymiany 

pojemnika w terminie do 7 dni od otrzymania zgłoszenia. 

8) Dostarczenia worków do gromadzenia odpadów w terminie 7 dni od podpisania umowy oraz 7 dni 

od każdego zgłoszenia Zamawiającego. 

9) Pozostawienia na nieruchomości nowego worka na odpady w takim samym kolorze jak odebrany 

worek w stosunku 1:1. 

10) Odbierania odpadów z nieruchomości w sposób ciągły, nie zakłócający spoczynku nocnego, 

w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu, niezależnie od warunków atmosferycznych, 

11) Odbierania odpadów z nieruchomości przystosowanymi  pojazdami do odbierania 

poszczególnych frakcji w sposób wykluczający mieszanie odpadów i wyposażonymi w wideo 

rejestratory w celach dowodowych. 

12) Utrzymania odpowiednich standardów  sanitarnych a w szczególności do zapobiegania  

wysypywania się odpadów z pojemników i worków podczas dokonywania odbioru, przeładunku 

i transportu, a wszelkie zanieczyszczenia powstałe podczas odbioru zostaną niezwłocznie usunięte.  
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13) Poinformowania zmawiającego bez zbędnej zwłoki o każdej niemożności odebrania odpadów, 

pisemnie lub elektronicznie, oraz podać termin w którym nastąpi odbiór odpadów.  

14) Ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze.  

15) Przekazywania zebranych odpadów z terenu Gminy Lipnica Wielka do regionalnej instalacji 

przetwarzania odpadów komunalnej, właściwej dla regionu zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami 

Województwa Małopolskiego, a w przypadku awarii instalacji, o której mowa powyżej bądź 

w stanach odbiegających od normalnej eksploatacji dopuszcza się kierowanie odpadów do instalacji 

zastępczej.  

16) Dopasowania sprzętu do warunków terenowych Gminy Lipnica Wielka, odpowiednia konstrukcja 

pojazdów oraz właściwe utrzymywanie ich stanu sanitarnego.  

17) Przystosowania pojazdów do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych tak aby spełniały 

wymagania Dyrektywy 98/69/EC – norma Euro 3.  

18) Zapewnienia Zamawiającemu przez cały okres realizacji umowy dostęp do systemu 

monitorowania pracy sprzętu , który obejmuje bieżące  śledzenie pozycji pojazdów w oparciu 

o system GPS i komunikowanie się w dowolnym momencie odczytu, odwzorowywanie aktualnej 

pozycji i przebytej trasy pojazdu na cyfrowej mapie Gminy Lipnica Wielka oraz odtwarzanie i analizę 

historii pracy z okresu realizacji umowy. Ponadto zobowiązany jest udostępnić zamawiającemu 

na dwóch stanowiskach komputerowych będących własnością zamawiającego, kontrolę pracy 

sprzętu wykorzystywanego do usług związanych z odbieraniem odpadów komunalnych na terenie 

Gminy Lipnica Wielka.  

19) Przeszkolenia dwóch wskazanych przez zamawiającego osób w zakresie obsługi pracy sprzętu do 

dnia 31.01.2020 r., 

20) Wykonania kompleksowej obsługi w zakresie odbioru i zagospodarowania niesegregowanych 

odpadów komunalnych oraz odpadów gromadzonych w sposób selektywny z terenu Gminy Lipnica 

Wielka zapewniając osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku frakcji odpadów obejmujących papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło – w roku 

2020 – co najmniej 50%, innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe  – w roku 2020 – 

co najmniej 70%, oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania - w roku 2020 – wynosi 35%, w stosunku do masy tych odpadów 

wytworzonych w 1995 r. 

21) Odbioru i zagospodarowania odpadów z dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) oraz wyposażenia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  

zlokalizowanych na terenie Gminy Lipnica Wielka w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych. 

22) Odpowiedzialności za szkody wykonane w majątku Zamawiającego oraz osób trzecich w trakcie 
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realizacji odbioru odpadów komunalnych. 

23) Przekazywania sprawozdania z wykonywanych usług zgodnie z art. 9n ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

24) Przedkładania Zamawiającemu karty ewidencji odpadów bądź karty przekazania odpadów 

w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie 

odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania. 

25) Wskazywania właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, którzy zbierają odpady 

komunalne w sposób niezgodny z Regulaminem. 

IV. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie 

trwania umowy przepisów prawnych, w szczególności: 

1. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity 

Dz. U. z 2018 r., poz. 1454); 

2. ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1000); 

3. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 701); 

4. ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  (Dz.U. z 2018 

r., poz. 1466); 

5. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia  

składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412); 

6. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 

komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167); 

7. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 122), 

8. uchwały Nr XXV/398/12 z dnia 2 lipca 2012 r. Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie 

wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego wraz ze zmianami; 

9. uchwały Rady Gminy Lipnica Wielka  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Lipnica Wielka. 



 
Załącznik nr 2 do umowy nr: 272.…2019  

 
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

STANOWIĄCA UZUPEŁNIENIE UMOWY 272.………2019 
zawarta w ………….., dnia …………….. pomiędzy:  
Gminą  Lipnica  Wielka,  34‐483  Lipnica  Wielka,  Lipnica  Wielka  518,  reprezentowaną  przez  Wójta  Gminy 
Bogusława Jazowskiego  – zwaną dalej „Administratorem”  
a  
………………………., zwanym dalej „Przetwarzającym”, dalej łącznie jako „Strony”  
‐ mając na uwadze, iż:  
1)  Strony  zawarły  umowę  nr  ...................................................  („Umowa  Podstawowa”),  w  związku  z 
wykonywaniem której Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie 
określonym niniejszą umową;  

2) celem Umowy  jest ustalenie warunków, na  jakich Przetwarzający wykonuje operacje przetwarzania danych 
osobowych w imieniu Administratora;  

3)  Strony  zawierając  Umowę  dążą  do  takiego  uregulowania  zasad  przetwarzania  danych  osobowych,  aby 
odpowiadały one w pełni postanowieniom  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. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO;  
 
‐ Strony ustalają co następuje:  

§1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1.  Administrator  danych  osobowych,  powierza  Przetwarzającemu  przetwarzanie  danych  osobowych, 
rozumianych  jako  informacje  o  zidentyfikowanej  lub możliwej  do  zidentyfikowania  osobie  fizycznej  (osobie, 
której dane dotyczą) w imieniu i na rzecz Administratora, na warunkach opisanych w niniejszej umowie.  

2. Charakter i cel przetwarzania danych wynika z Umowy Podstawowej.  

3.  Przetwarzający  może  przetwarzać  powierzone  mu  dane  osobowe  wyłącznie  w  zakresie  określonym  w 
niniejszej  umowie  oraz  w  celu  i  w  zakresie  niezbędnym  do  świadczenia  usług  określonych  w  Umowie 
Podstawowej.  

4. Przetwarzanie danych będzie wykonywane w okresie obowiązywania Umowy Podstawowej.  

5. Przetwarzanie danych obejmować będzie następujące rodzaje danych osobowych („Dane”):  

1) Dane zwykłe:  

a) imię i nazwisko,  

b) numer ewidencyjny PESEL,  

c) adres e‐mail,  

d) numery telefonów,  

e) adres zamieszkania,  

f) ....................  

2) Dane nieustrukturyzowane o potencjalnej i prawdopodobnej zawartości danych osobowych (w szczególności 
wpisy, dokumenty tekstowe, obrazy, nagrania, filmy, itp).  



§2 
OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI PRZETWARZAJĄCEGO 

1.  Przetwarzający  niniejszym  oświadcza,  że  posiada  zasoby  infrastrukturalne,  doświadczenie  i  wiedzę  oraz 
wykwalifikowany  personel,  w  zakresie  umożliwiającym  należyte  wykonanie  niniejszej  Umowy,  w  zgodzie  z 
obowiązującymi przepisami prawa.  

2. Przetwarzający oświadcza w  szczególności,  że  znane mu  są  zasady przetwarzania danych  i  zabezpieczania 
danych osobowych wynikające z:  

1)  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,  dalej  jako: 
„RODO”);  

2) obowiązujących przepisów prawa polskiego rangi ustawowej  (dalej  jako: „Ustawa”)  i aktów wykonawczych 
do  tych  przepisów  regulujących  kwestie  przetwarzania  danych  osobowych  i  ich  ochrony  (dalej  jako: 
„Rozporządzenie”).  

3. Przetwarzający jest zobowiązany:  

1)  przetwarzać  powierzone  dane  osobowe  zgodnie  z  RODO,  krajowymi  przepisami  przyjętymi  w  celu 
umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa dot. ochrony danych oraz niniejszą 
umową;  

2)  udzielać  dostępu  do  powierzonych  danych  osobowych  wyłącznie  osobom,  które  ze  względu  na  zakres 
wykonywanych  zadań  otrzymały  od  Przetwarzającego  upoważnienie  do  ich  przetwarzania wyłącznie w  celu 
wykonywania obowiązków wynikających z umowy;  

3)  zapewnić,  aby  osoby  upoważnione  do  przetwarzania  danych  osobowych  zobowiązały  się  do  zachowania 
tajemnicy, również po zakończeniu realizacji niniejszej umowy;  

4)  wdrożyć  odpowiednie  środki  techniczne  i  organizacyjne,  aby  zapewnić  stopień  bezpieczeństwa 
odpowiadający  ryzyku  naruszenia  praw  lub  wolności  osób  fizycznych,  których  dane  osobowe  będą 
przetwarzane na podstawie umowy.  

5) dokonywać zgłoszeń naruszeń ochrony danych osobowych Administratorowi;  

6)  informować Administratora niezwłocznie o  jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym 
lub sądowym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych przez Przetwarzającego, o wszelkich kontrolach  i 
inspekcjach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  przez  Przetwarzającego,  w  szczególności 
prowadzonych przez organ nadzoru, a  także o wszelkich skargach osób, których dane dotyczą  ‐ związanych z 
przetwarzaniem danych osobowych powierzonych Przetwarzającemu do przetwarzania przez Administratora;  

7)  prowadzić,  w  formie  pisemnej  lub  elektronicznej,  rejestr  wszystkich  kategorii  czynności  przetwarzania 
dokonywanych w imieniu Administratora zgodnie z art. 30 RODO;  

8)  umożliwić  Administratorowi  lub  audytorowi  upoważnionemu  przez  Administratora  przeprowadzanie 
audytów ochrony danych powierzonych do przetwarzania;  

9) przechowywać dane osobowe  tylko  tak długo,  jak  to określił Administrator,  a  także, bez  zbędnej  zwłoki, 
aktualizować,  poprawiać,  zmieniać,  anonimizować,  ograniczać  przetwarzanie  lub  usuwać  wskazane  dane 
osobowe  zgodnie  z  wytycznymi  Administratora  (jeśli  takie  działanie mogłoby  powodować  brak możliwości 
dalszego  realizowania  czynności  przetwarzania,  Przetwarzający  poinformuje  Administratora  przed  jego 
podjęciem, a następnie zastosuje się do polecenia Administratora).  

4.  Po  rozwiązaniu  niniejszej  umowy,  Przetwarzający  zobowiązuje  się  do  zwrotu  powierzonych  danych 
osobowych oraz do  trwałego  zniszczenia wszelkich  sporządzonych  zapisów oraz dokumentów  zawierających 
powierzone  dane  osobowe.  Zwrot  powierzonych  danych  osobowych  nastąpi  w  terminie  14  dni  od  dnia 
rozwiązania umowy i zostanie potwierdzony protokołem podpisanym przez obie strony.  

5. Procesor udzieli pomocy Administratorowi w zakresie:  

1) realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw 
określonych w rozdziale III RODO;  

2) zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z art. 32‐36 RODO.  



§3 
POUFNOŚĆ 

1.  Przetwarzający  ma  obowiązek  ochrony  informacji  poufnych,  niezależnie  od  formy  ich  przekazania  i 
przetwarzania.  

2. Przetwarzający w szczególności zapewnia, że:  

1)  wszelkie  przekazane,  udostępnione  lub  ujawnione  mu  przez  Administratora  informacje  poufne  będą 
chronione  i  zachowane  w  tajemnicy,  w  sposób  zgodny  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  oraz 
postanowieniami Umowy;  

2) uzyskane informacje poufne zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie w celu wykonania Umowy.  

3. Przetwarzający będzie  zwolniony  z obowiązku  zachowania w  tajemnicy  informacji poufnych w przypadku, 
gdy  obowiązek  ujawnienia  informacji  poufnych  wynikać  będzie  z  bezwzględnie  obowiązujących  przepisów 
prawa, bądź też orzeczenia lub decyzji uprawnionego sądu lub organu. O każdorazowym powzięciu informacji o 
takim  obowiązku  Przetwarzający  jest  zobowiązany  niezwłocznie,  nie  później  niż  w  terminie  24  godzin  od 
dowiedzenia się o nim, powiadomić Administratora.  

 
§4  

ZGŁASZANIE NARUSZEŃ 
1.  Przetwarzający  jest  zobowiązany  do  wdrożenia  i  stosowania  procedur  służących  wykrywaniu  naruszeń 
ochrony danych osobowych oraz wdrażaniu właściwych środków naprawczych.  

2. Po  stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych mu przez Administratora danych osobowych Procesor, 
bez  zbędnej  zwłoki,  jednak w miarę możliwości  nie  później  niż w  ciągu  24  godzin  od wykrycia  naruszenia, 
zgłasza  je Administratorowi. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej  informacje o dacie, czasie trwania oraz 
lokalizacji naruszenia ochrony danych osobowych.  

3.  Jeżeli  Przetwarzający  nie  jest  w  stanie  w  tym  samym  czasie  przekazać  Administratorowi  wszystkich 
informacji, o których mowa powyżej, powinien je udzielać sukcesywnie, bez zbędnej zwłoki.  

4.  Przetwarzający  bez  zbędnej  zwłoki  podejmuje wszelkie  rozsądne  działania mające  na  celu  ograniczenie  i 
naprawienie negatywnych skutków naruszenia.  

5. Przetwarzający jest zobowiązany do dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony powierzonych mu danych 
osobowych, w  tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych,  jego skutków oraz podjętych działań 
zaradczych.  

6. Przetwarzający będzie powiadamiał o naruszeniu osoby, których dane dotyczą oraz organy nadzoru zgodnie z 
wyraźną instrukcja Administratora.  
 

§5 
PODPOWIERZENIE 

1. Umowa nie upoważnia Przetwarzającego do dalszego przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych 
osobowych innym podmiotom.  

2.  Dalsze  powierzenie  przez  Przetwarzającego  przetwarzania  danych  osobowych  innym  podmiotom 
przetwarzającym możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora pod rygorem 
nieważności.  
 

§6 
CZAS TRWANIA UMOWY ORAZ ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI 

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas określony począwszy od dnia ……………..  i przestaje obowiązywać 
wraz z zakończeniem obowiązywania umowy głównej, tj. dnia ……………...  



 
2.  Administrator  uprawniony  jest  do  wypowiedzenia  Umowy  ze  skutkiem  natychmiastowym  w  przypadku 
zaistnienia ważnych  powodów, w  tym  także w  razie  naruszenia  przez  Przetwarzającego  lub  dalszy  podmiot 
przetwarzający przepisów RODO, innych obowiązujących przepisów prawa lub niniejszej Umowy, gdy:  

1) organ nadzoru nad przestrzeganiem zasad przetwarzania danych osobowych stwierdzi, że Przetwarzający lub 
dalszy podmiot przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych,  

2)  prawomocne  orzeczenie  sądu  wykaże,  że  Przetwarzający  nie  przestrzega  zasad  przetwarzania  danych 
osobowych,  

3)  Administrator,  w  wyniku  przeprowadzenia  audytu,  stwierdzi,  że  Przetwarzający  nie  przestrzega  zasad 
przetwarzania  danych  osobowych  wynikających  z  umowy  lub  obowiązujących  przepisów  prawa  lub 
Przetwarzający nie zastosuje się do zaleceń zgłoszonych po audycie.  

3. W dniu zakończenia obowiązywania Umowy Przetwarzający powinien zgodnie z dyspozycją Administratora 
zwrócić  lub  zniszczyć, w  sposób  odrębnie  ustalony  z  Administratorem, wszelkie  dane  osobowe  i  ich  kopie, 
chyba że właściwe przepisy prawa krajowego lub unijnego nakazują przechowywanie tych danych osobowych.  

4. Na prośbę Administratora Przetwarzający przesyła pisemne potwierdzenie zniszczenia danych osobowych w 
terminie przez niego wskazanym.  

5. W przypadku ograniczenia zakresu powierzenia przetwarzania przez Administratora, w trybie określonym w 
umowie, postanowienia o rozwiązaniu Umowy stosuje się odpowiednio do danych, które wskutek ograniczenia 
zakresu nie mogą już być przetwarzane przez Przetwarzającego.  

6. W przypadku dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych  (za uprzednią zgodą Administratora) 
Przetwarzający  zobowiązuje  się  do  zawarcia  w  umowach  z  dalszymi  podmiotami  przetwarzającymi 
postanowień,  zgodnie  z  którymi  umowy  dalszego  przetwarzania  danych  będą  ulegały  automatycznemu 
rozwiązaniu w razie zakończenia obowiązywania niniejszej umowy.  

7. Przetwarzający odpowiada  za  szkody,  jakie powstaną u Administratora, u osób, których dane dotyczą  lub 
innych  osób  trzecich,  w  wyniku  niezgodnego  z  umową  lub  przepisami  prawa  przetwarzania  przez 
Przetwarzającego  danych  osobowych  objętych  powierzeniem  na  podstawie  umowy,  a  w  szczególności  w 
związku z udostępnianiem danych osobowych osobom nieupoważnionym.  
 

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

2. W sprawach, które nie zostały uregulowane Umową, znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
cywilnego, RODO oraz innych obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.  

3. Zmiany Umowy są możliwe wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem sytuacji, 
w których Umowa wprost przewiduje inną formę dokonywania zmian.  

4. Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze ustalenia pomiędzy Stronami w zakresie nią objętym.  

5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.  
 
…………………….……..……… …………………………………………….  
(Administrator) (Przetwarzający) 


