
Umowa Nr 

 

zawarta w dniu ……………..  pomiędzy Gminą Lipnica Wielka reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………………………… 

zwaną w dalszej treści „Zamawiającym” 

a  

…………………………………………………………………………………… 

zwanymi dalej „Wykonawcą” 

 

W rezultacie wyboru Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 39 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) 

zostaje zawarta umowa o następującej treści.  

 

§ 1 

1.Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi polegające na: 

1)demontażu, załadunku, wywozie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest 

z pokryć dachowych na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych  , 

2)załadunku, wywozie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest składowanych 

na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych,  

zwanej dalej ,,usługą”. 

2.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego usługi zgodnie z SIWZ, 

niniejszą umową i obowiązującymi, w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest, 

przepisami.  

§ 2 

Zakres usługi obejmuje w szczególności: 

1)opracowanie planu prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,  

dotyczącego poszczególnych nieruchomości, po uprzednim ustaleniu terminu 

z właścicielami nieruchomości, którzy złożli wniosek o zakwalifikowanie do udziału 

w Programie usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

z terenu gminy Lipnica Wielka. Plan prac winien być przedstawiony Zamawiającemu 

do akceptacji w terminie nie dłuższym niż …. dni roboczych, od daty przekazania przez 

Zamawiającego wykazu nieruchomości, na których ma zostać wykonana usługa. 

Obowiązujący termin przekazania planu prac określa oferta Wykonawcy i stanowi ono 

jedno z kryteriów oceny ofert,  

2) zabezpieczenie placu, na którym usługa będzie wykonywana, 

3) demontaż, załadunek, wywóz i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z pokryć 

dachowych wywóz odpadów z terenu ww. nieruchomości, na której dokonono demontażu, 

najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od daty demontażu, 

4) załadunek, wywóz i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych składowanych 

na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, 

5) uporządkowanie terenu nieruchomości po zakończeniu prac, 

6) mierzenie i ważenie wyrobów zawierających azbest osobno na każdej posesji w dniach od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:00. Zmierzenie i zważenie wyrobów 

oraz ich ilość i waga winny być potwierdzone podpisami przedstawiciela Wykonawcy 

wykonującego tę czynność oraz Wnioskodawcy lub jego przedstawiciela, 

7) sporządzenie na okoliczność usunięcia wyrobów zawierających azbest protokołu odbioru 

wyrobów zawierających azbest, uwzględniając rzeczywistą ilość wyrobów zawierających 

azbest. Protokół winien być podpisany przez wnioskodawcę lub jego przedstawiciela oraz 

przedstawiciela Zamawiającego,  

8) przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów na 

składowisko odpadów (cząstkowych kart przekazania odpadu) zgodnie z każdym 

transportem odpadów na składowisko, 



9) Przekazanie Zamawiającemu dokumentów wymienionych w pkt 7, 8 w terminie 

do dziesiątego dnia kolejnego miesiąca, z wyjątkiem protokołów odbiorów wykonanych 

w ostatnim miesiącu realizacji usługi, które należy dostarczyć najpóźniej do 14 września 

2020 r., wraz z ostatnią fakturą. 

  

§ 3 

Usługa realizowana będzie do 31 sierpnia 2020 roku.  

 

§ 4 

1. Przy wykonywaniu usługi Wykonawca winien w miarę możliwości uwzględnić kolejność 

wynikającą z daty wpływu wniosku o sfinansowanie usługi, do Zamawiającego.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w ilości demontowanych oraz 

odbieranych wyrobów zawierających azbest. 

3. Wycofanie się z korzystania z usługi przez właściciela (posiadacza) nieruchomości, a 

także wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie rodzi po 

stronie Wykonawcy prawa do domagania się od Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń 

odszkodowawczych, zapłaty należności za niewykonaną usługę, jak również zapłaty kary 

umownej, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 lit. a). 

4. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania Wykonawcy wykazu wniosków do 

realizacji co najmniej 1 raz w miesiącu. 

 

 § 5 

1.Wykonawca obowiązany jest do terminowego wykonania przedmiotu umowy i z najwyższą 

starannością. 

2.Dopuszczalne opóźnienie wynikające z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w realizacji 

usługi opisanej w §1 ust.1 pkt 1 w stosunku do opracowanego planu prac, o którym mowa 

w §2 pkt 1 nie może przekroczyć 4 dni roboczychw stosunku do zaplanowanego terminu. Do 

terminów opóźnień nie wlicza się dni, w których realizacja usługi była niemożliwa ze względu 

na niesprzyjające warunki atmosferyczne.  

3.Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania wystąpienia niesprzyjających warunków 

atmosferycznych poprzez przedłożenie wydruku ze strony internetowej Państwowego Instytutu 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz dokumentacji fotograficznej, dostarczonej na nośniku 

elektronicznym, potwierdzającej złe warunki atmosferyczne. 

4.Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco pisemnie informować Zamawiającego o wszelkich 

zagrożeniach, trudnościach lub przeszkodach związanych z wykonywaniem przedmiotu 

umowy, w tym także o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogłyby 

mieć wpływ na zakres lub jakość wykonania prac, jak również na dotrzymanie terminu 

wykonania umowy.  

5.Wykonawca zobowiązuje się do naprawy na własny koszt wszelkich szkód powstałych 

w związku z realizacją umowy. 

6.Wykonawca winien posiadać opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 100.000,00 zł. Polisa powinna w swym 

zakresie obejmować wszystkie szkody i straty wyrządzone na rzecz osób trzecich  przez 

Wykonawcę podczas realizacji odbioru odpadów powstałe od momentu rozpoczęcia realizacji 

usługi. Ubezpieczenie winno zostać zawarte z góry na okres realizacji usługi, o którym, mowa 

w § 3. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność 

z oryginałem kopię polisy ubezpieczeniowej, na dowód zawarcia Ubezpieczenia, najpóźniej w 

dniu podpisania Umowy. Wraz z polisą ubezpieczeniową Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu dokument potwierdzający opłacenie ubezpieczenia, na okres, o którym mowa 

w § 3. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do okazania oryginału 

polisy, potwierdzające zawarcie Ubezpieczenia, wraz z dokumentem potwierdzającym jej 



opłacenie. 

7. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie odpowiednich urządzeń i sprzętu 

niezbędnych do wykonania usługi. 

8. Ze względu na zakres prac i określony termin wykonania zamówienia Wykonawca 

zobowiązany jest, aby wszystkie czynności, o których mowa w § 2 umowy wykonywały  

osoby  zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę. 

9. Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany jest do dostarczenia oświadczenia 

zawierającego listę osób zatrudnionych przy realizacji umowy.  

10.W przypadku zmiany listy osób zatrudnionych Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 

oświadczenia  zawierającego aktualny wykaz osób zatrudnionych w ciągu 14 dni od daty 

zaistnienia zmiany. 

11.Wykonawca zobligowany jest do przedłożenia na żądanie Zamawiającego potwierdzanych za 

zgodność z oryginałem zanonimizowanych umów o pracę. 

 

§ 6 

Wykonawca może powierzyć wykonanie  przedmiotu zamówienia podwykonawcom. Zamawiający 

stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych wymaga zatrudnienia osób 

wykonujących to zadanie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.). 

 

§ 7 

1.Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie może przekroczyć 

kwoty brutto ……………zł (słownie: …………………………..), z zastrzeżeniem ust.7. 

2.Cena jednostkowa za załadunek, wywóz i unieszkodliwienie 1 Mg wyrobów zawierających 

azbest składowanych na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych wynosi 

brutto …… zł (słownie:………………………...) / netto ……. zł (słownie:……….………….). 

3.Cena jednostkowa za demontaż, załadunek, wywóz i unieszkodliwienie 1 Mg wyrobów 

zawierających azbest  z pokryć dachowych stanowiących własność osób fizycznych wynosi 

brutto …… zł (słownie:………………………..…….) / netto ……. zł 

(słownie:……………….…………….). 

4.Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania usług wyliczane będzie w oparciu 

o dokumenty wymienione w § 2 pkt. 6-9 oraz cenę jednostkową wymienioną w  ust. 2 - 3. 

5.Cena jednostkowa wymieniona w ust. 2 - 3, obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu umowy, tj. demontażem, załadunkiem, wywozem i unieszkodliwieniem 1 Mg 

wyrobów zawierających azbest,  oraz załadunkiem, wywozem i unieszkodliwieniem 1 Mg 

wyrobów zawierających azbest z nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, i 

nie może podlegać podwyższeniu do końca trwania umowy. 

6.Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia, spowodowaną zmianą ustawowej stawki podatku od 

towarów i usług – w wysokości, wynikającej z tej zmiany. 

7.Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, 

przenieść wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia jakiejkolwiek 

wierzytelności wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału 

w nim, na osoby trzecie.  

§ 8 

1.Rozliczanie Wykonawcy nastąpi po przedstawieniu faktury wystawionej za wykonaną w tym 

okresie usługę nie częściej niż co  dwa miesiące w terminie do 10 dnia kolejnego miesiąca. 

Ostatnią fakturę należy złożyć w terminie nie przekraczającym 14 września 2020 r. Fakturę 

należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w 

sprawie wystawiania faktur (Dz. U. 2013, poz. 1485)  dołączając  protokół odbioru 

wykonanych prac do faktury, zgodnie z wzorem przygotowanym przez Zamawiającego.  

2.Załącznikiem do faktury będą następujące dokumenty: 



1)oświadczenie Wykonawcy o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu 

z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, 

zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 

2004 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest – Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 i Nr 162, poz. 1089 z 2010 r. 

wraz z wykazem nieruchomości, których oświadczenie dotyczy, zgodnie z wzorem 

przygotowanym przez Zamawiającego. 

2)Oświadczenie  Wykonawcy dotyczące miejsca unieszkodliwienia odpadów 

niebezpiecznych zawierających azbest, zgodnie z wzorem przygotowanym przez 

Zamawiającego. 

3.Wynagrodzenie za wykonanie usługi zostanie przelane na wskazany rachunek Wykonawcy 

usługi, w ciągu ……. dni od daty złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2. Termin 

płatności faktury określa oferta wykonawcy stanowiąc jedno z kryteriów oceny ofert.  

4.Za datę doręczenia faktury uważa się datę przyjęcia prawidłowo wystawionej faktury przez 

osobę upoważnioną do odbioru w imieniu Zamawiającego, wraz z wymaganymi 

dokumentami, wymienionymi w ust. 1 i 2.  

5.Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6.Wykonawca zobowiązuje się do podania na fakturach następujących danych: 

- Nabywca: Gmina Lipnica Wielka, 34-483 Lipnica Wielka 518; NIP 7352841452 

- Odbiorca faktury Urząd Gminy Lipnica Wielka, 34-483 Lipnica Wielka 518  

 

 § 9 

1. Strony przewidują zapłatę kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia Wykonawcy kary umownej:  

a)za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 niniejszej 

umowy, z wyłączeniem przypadku określonego w § 4 ust. 2 i 3. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej:  

a)za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

 w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. 

b)w wysokości 50 zł za każdy kolejny dzień opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu 

planu pracy o którym mowa w § 2 pkt 1. 

c)Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 zł za każdy kolejny 

dzień opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu każdego z dokumentów wymienionych 

w § 2 pkt 7, 8.  

d)Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każdy 

przypadek uchylenia się od obowiązku, o którym mowa w §5 ust. 9 - 10. 

e)Niewykonanie obowiązku zatrudnienia, o którym mowa w  §5 ust. 8, skutkować będzie 

zapłatą przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 50 zł za każdą osobę i każdy dzień, 

w którym stwierdzono niewykonanie obowiązku zatrudnienia. 

2. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy kolejny dzień 

opóźnienia w realizacji usługi w stosunku do terminu określonego w §5 ust. 2.  

3. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody poniesionej przez Zamawiającego może 

on dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 

4. Dopuszcza się potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

§ 10 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

1) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy, 

2) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usługi bez uzasadnionych przyczyn albo nie 

kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 



2. Prawo odstąpienia od umowy może być realizowane w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o wystąpieniu, którejkolwiek z okoliczności 

wymienionych w ust. 1. 

 

§ 11 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez osoby trzecie, w tym 

właściciela (posiadacza) nieruchomości, powstałe w wyniku realizacji usługi. 

2. Wykonawca staje się posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów niebezpiecznych 

powstałych w wyniku prowadzonych prac. 

3. Na Wykonawcy spoczywają wszystkie obowiązki wynikające z niżej wymienionych aktów 

prawnych: 

1)ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., 701 ze zm.), 

2)ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), 

3)ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 

ze zm.), 

4)ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 154),, 

5)rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. 

w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 ze zm.),  

6)rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań 

w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania 

i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby 

zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31). 

§ 12 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego i ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 14 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji umowy jest sąd  włąściwy dla 

Zamawiającego. 

 

§ 15 

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego  i Wykonawcy. 

 

§ 16 

1.Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

zawierających m. in. istotne postanowienia i zobowiązania. 

2.Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki: 

1)Protokół odbioru odpadów zawierających azbest – zał. nr 1 

2)Plan prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest – zał. nr 2 

3)Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – zał. 3. 

 

Zamawiający                                                                                 Wykonawca 



 

 

Załącznik Nr 1 do Umowy Nr 

z dnia ….  2020 r. 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

 

 

1.Nazwa, wnioskodawca/właściciel nieruchomości: 

 

……………………………………………………………………………………….. 

2.Adres posiadacza odpadów (miejsce odbioru odpadów zawierających azbest): 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

3.Ilość usuniętych wyrobów azbestowych:  

 

- deklarowana we wniosku przez mieszkańca (m² / mb): ……………….. m² / mb 

 

- odebrana  przez firmę (Mg) : ……..............Mg  

 

- faktyczna odebrana ilość  (m²) : ……………….. m²  
(uwzględniając przelicznik: ilość odebrana przez firmę w Mg/ 15 kg – (przelicznik stosowany przez WFOŚiGW)) 

  

4.Oświadczamy, że wszystkie dane zawarte w powyższym protokole zostały podane zgodnie 

z prawdą. 

5.Wykonawca oświadcza, że prace związane z usunięciem znajdujących się na terenie 

nieruchomości odpadów zawierających azbest zostały wykonane z zachowaniem 

właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, a teren został prawidłowo oczyszczony 

z odpadów zawierających azbest. 

6. Informacja o oczyszczeniu nieruchomości z wyrobów zawierających azbest  

....................................................................................................................................................... 
(określic czy nieruchomośc została oczyszczona z wyrobów zawierających azbest czy postały do usunięcia – okreslając szacunkowo ich ilość) 

 

 

 

………………………………….………..........             ……….…………………………………… 
Data i podpis wnioskodawcy/właściciela nieruchomości                Data i podpis przedstawiciela wykonawcy 

 

 

 

Akceptacja przedstawiciela Zamawiającego: 

………………………………………………………………….……………. 

 



Załącznik Nr 2 do Umowy Nr 

z dnia…….2020 r. 

 

 

PLAN PRAC ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH 

AZBEST  

 

Lp 
Imię i 

nazwisko/Nazwa 

Adres 

nieruchomości 

Numer i 

obręb 

ewidencyjny  

Rodzaj 

usuwanych 

elementów 

zawierających 

azbest  

Planowany termin 

realizacji zadania 

(uzgodniony z 

Wnioskodawcą) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

…      

…      

…      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



Załącznik Nr 3 do Umowy Nr 

z dnia……… 2020 r. 

 

Umowa 

powierzenia przetwarzania danych osobowych 

zawarta w dniu ............................ 

 

pomiędzy: 

Gminą Lipnica Wielka, 34-483 Lipnica Wielka 518 reprezentowaną przez: 

1. ............... 

2. ............... 

a 

………………………. 

zwanymi dalej "Przetwarzającymi". 

Stosownie do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE strony 

zawierają umowę o następującej treści: 

§ 1 

Dla potrzeb niniejszej umowy, o ile z treści i celu umowy nie wynika inaczej, przyjmuje się 

następujące znaczenie dla poniżej wymienionych sformułowań:  

1.Administrator – Wójt Gminy Lipnica Wielka,  34-483 Lipnica Wielka; 

2.Przetwarzającym – ………………………… 

3.IOD – inspektor ochrony danych; 

4.dane osobowe  – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej 

do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której 

tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się 

na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej 

cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne; 

5.UODO - oznacza Urząd Ochrony Danych Osobowych; 

6.RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; 

7.Współpracownik – osoba wykonująca na podstawie Kodeksu pracy lub umów cywilno – 

prawnych zadania na rzecz Przetwarzającego, w miejscu przez niego wskazanym i pod jego 

nadzorem, którą obowiązują te same standardy i zasady bezpieczeństwa ochrony danych co 

pracowników Przetwarzającego; 



8. przetwarzanie danych osobowych - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, 

takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie 

i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych; 

9.zbiór danych – zbiór danych osobowych powierzony przez Administratora. 

 

§ 2 

1.Na podstawie art. 28 ust. 3 RODO, Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie 

danych osobowych, w celu poprawnej realizacji usługi polegające na: 

„1) demontażu, załadunku, wywozie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z 

pokryć dachowych obiektów budowlanych stanowiących własność osób fizycznych, 

2) załadunku, wywozie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest składowanych 

na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych” 

oraz tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy. 

2.Poniższe zapisy obowiązywać będą przez cały okres niniejszej umowy w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez Przetwarzającego. 

3.Cel i charakter przetwarzania danych osobowych wynikają z niniejszej umowy i obejmują 

dostęp do bazy danych plików Excel . 

4.Przetwarzanie obejmować będzie następujące rodzaje danych osobowych: 

a) imię, 

b)nazwisko, 

c) numer telefonu, 

d)dane ewidencyjne działek, na których ma zostać zrealizowana usługa. 

5.Administrator i Przetwarzający zobowiązują się do przestrzegania postanowień i wymogów 

obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz niniejszej umowy 

powierzenia. 

6.Administrator danych zapewnia, że posiadane i przekazywane Przetwarzającemu dane osobowe 

do przetwarzania, zostały zgromadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§ 3 

1.Miejscem wykonywania umowy, w zakresie przekazanych na podstawie niniejszej umowy 

danych osobowych, jest siedziba Przetwarzającego, w której zapewnione będą środki 

techniczne i informatyczne niezbędne do zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania 

umowy.  

2.Przetwarzający oświadcza, że w jego placówce wyznaczona jest osoba pełniąca rolę IOD - 

służbowy adres poczty elektronicznej: ......................... 

3.Administrator zobowiązuje się, że podczas realizacji umowy będzie ściśle współpracować 

z Przetwarzającym w zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych na podstawie 

niniejszej umowy, w szczególności obowiązek współpracy dotyczy wzajemnego 

przekazywania informacji oraz dokonywania ustaleń w zakresie bezpieczeństwa danych 

osobowych przez osoby pełniące funkcję IOD u Administratora i Przetwarzającego. 

4.Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych powierzonych 

mu w związku z wykonywaniem umowy, a w szczególności do tego, że nie będzie w okresie 

obowiązywania umowy i po jej rozwiązaniu: przekazywać, wykorzystywać lub ujawniać 

danych osobowych uzyskanych od Administratora osobom nieupoważnionym oraz, że dane 

te wykorzystywane będą wyłącznie w celach, jakie zostały w umowie wymienione.  

5.Przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania 

danych osobowych, w tym rejestru czynności, o którym mowa w art. 30 RODO. 

Przetwarzający udostępnia na każde żądanie Administratora prowadzony rejestr czynności 



przetwarzania danych przetwarzającego, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę 

handlową innych klientów Przetwarzającego. 

6.Przetwarzający zapewnia ochronę danych osobowych i podejmuje środki ochrony danych, 

o których mowa w art. 32 RODO. 

7.Przetwarzający może podpowierzyć konkretne operacje przetwarzania danych innym 

podmiotom przetwarzającym w drodze pisemnej umowy podpowierzenia danych tylko za 

zgodą Administratora. 

8.Dokonując ewentualnego podpowierzenia Przetwarzający ma obowiązek zobowiązać 

Podprzetwarzającego do realizacji wszystkich obowiązków Przetwarzającego wynikających 

z niniejszej umowy. Zobowiązanie powinno posiadać formę pisemną i być adresowane 

do Administratora wraz z podpisaną umową podpowierzenia, która zawiera listę obowiązków 

Podprzetwarzającego. 

9.Przetwarzający zobowiązany jest do przestrzegania warunków korzystania z usług podmiotu 

Podprzetwarzającego. 

10.Przetwarzający nie ma prawa przekazać Podprzetwarzającemu całości wykonania umowy. 

 

§ 4 

1.Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe tylko i wyłącznie w zakresie 

określonym w zbiorze danych Administratora. 

2.Przetwarzający zobowiązuje się wobec Administratora do odpowiadania na żądania osoby, 

której dane dotyczą, w zakresie wykonywania praw określonych w rozdziale III RODO. 

Przetwarzający oświadcza, że zapewnia obsługę praw jednostki w odniesieniu do 

powierzonych danych osobowych. 

3.Przetwarzający zobowiązuje się do wdrożenia wszelkich środków organizacyjno - technicznych 

z obszaru ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 32 - 36 RODO oraz współpracy 

przy wykonywaniu przez Administratora obowiązków w tym zakresie. 

4.Wprowadzanie nowych rekordów może następować tylko z uwzględnieniem danych 

osobowych, o których mowa w § 2 pkt. 4 i nie stanowi zmiany zakresu przetwarzanych danych 

osobowych oraz nie wymaga zmiany umowy. 

5.Planując dokonanie zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych, Przetwarzający ma 

obowiązek zastosować się do wymogu projektowania prywatności, o którym mowa w art. 25 

ust. 1 RODO i ma obowiązek z wyprzedzeniem informować Administratora o planowanych 

zmianach. 

 

§ 5 

1.Przetwarzający zobowiązany jest do wystawienia wszystkim swoim pracownikom, którzy będą 

brali udział w realizacji umowy stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych 

oraz uzyskania oświadczeń o zachowaniu danych osobowych w poufności (zał. nr 1). 

Przetwarzający prowadzi rejestr wydanych upoważnień. 

2.Przetwarzający ma obowiązek zapewnić osobom upoważnionym do przetwarzania danych, 

o których mowa w pkt. 1 odpowiedni instruktaż z zakresu ochrony danych osobowych. 

3.Przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania współpracowników jak 

za własne działania i zaniechania. 

 

§ 6 

1.Przetwarzający jest zobowiązany do zgłaszania Administratorowi o każdym podejrzeniu 

naruszenia ochrony danych osobowych nie później niż w przeciągu 24 godzin od pierwszego 

powzięcia informacji o naruszeniu. 



2.Przetwarzający umożliwia Administratorowi uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających 

i informuje Administratora o ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczególności 

o stwierdzeniu naruszenia. 

3.Powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia Przetwarzający przesyła wraz z wszelką niezbędną 

dokumentacją dotyczącą naruszenia, w celu umożliwienia Administratorowi spełnienia 

obowiązku powiadomienia organu nadzoru.   

 

§ 7 

1.Administrator ma prawo przez cały okres objęty umową kontrolować poprawność 

zabezpieczenia i przetwarzania danych powierzonych Przetwarzającemu na podstawie 

niniejszej umowy. 

2.Administrator informuje Przetwarzającego o kontroli na co najmniej 24 godziny przed 

przystąpieniem do czynności kontrolnych. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych 

sporządzany jest protokół. 

3.Administrator lub wyznaczone przez niego osoby są uprawnione do wstępu do pomieszczeń, 

w których przetwarzane są dane osobowe oraz wglądu do dokumentacji związanej 

z przetwarzaniem danych osobowych. 

4.Administrator  uprawniony jest do żądania od Przetwarzającego udzielenia informacji 

dotyczących przebiegu przetwarzania danych osobowych oraz udostępnienia rejestrów 

przetwarzania. 

5.Przetwarzający oświadcza, że w przypadku kontroli UODO, prowadzonej u Administratora 

dotyczącej przetwarzania powierzonych danych osobowych, będzie niezwłocznie przekazywał 

Administratorowi niezbędne informacje i wyjaśnienia. 

6.Przetwarzający jest zobowiązany powiadomić Administratora o każdej kontroli UODO jeżeli 

ma ona związek z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych oraz o każdym piśmie 

UODO dotyczącym składania wyjaśnień w zakresie powierzonych danych.  

 

§ 8 

1.Przetwarzający oraz Administrator zobowiązują się do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, tj. 

nieujawniania do wiadomości publicznej informacji technicznych, technologicznych, 

organizacyjnych przedsiębiorstwa lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą, 

co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności 

(zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419 z późn. zm.). 

2.Obowiązek zachowania tajemnicy, o której mowa w ust. 1, jest nieograniczony w czasie. 

Obowiązek zachowania tajemnicy, o której mowa w ust. 1, dotyczy również pracowników 

i innych osób, którymi Przetwarzający oraz Administrator posługuje się przy wykonywaniu 

umowy. 

 

§ 9 

1.W terminie 14 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy,  Przetwarzający 

zobowiązuje się do przekazania danych osobowych Administratorowi w postaci kopii bazy 

aktualnej na dzień rozwiązania umowy oraz trwałego i skutecznego zniszczenia wszystkich 

danych osobowych przekazanych Przetwarzającemu związanych z realizacją niniejszej 

umowy, w szczególności zobowiązuje się do trwałego i skutecznego zniszczenia posiadanych 

zbiorów danych technicznych oraz przechowywanych na nośnikach papierowych 

i elektronicznych. 

2.Administrator otrzyma od Przetwarzającego dokumentację potwierdzającą fakt dokonania 

bezpowrotnego zniszczenia powierzonych danych.  



3.Przekazanie dokumentacji o trwałym i skutecznym zniszczeniu wszystkich danych osobowych 

przetwarzanych na podstawie niniejszej umowy, nastąpi najpóźniej w terminie 7 dni od dnia 

zakończenia czynności określonych w ust. 1. 

4.Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy Przetwarzający nie ma praw do 

wykorzystania przetwarzanych danych w jakimkolwiek celu. 

 

§ 10 

1.Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku 

z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na przetwarzającego lub 

gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom. 

2.Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem niewłaściwych lub 

niezastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa. 

3.W przypadku podpowierzenia przez Przetwarzającego pewnych operacji na danych innemu 

podmiotowi Podprzetwarzającemu, Przetwarzający odpowiada przed Administratorem 

za niewywiązanie się ze spoczywających na Podprzetwarzającym obowiązków ochrony 

danych osobowych.  

 

§ 11 

1.Niniejsza umowa powierzenia została zawarta na okres od dnia ........................ do dnia 

....................... 

2.Umowa nie narusza obowiązków Stron wynikających z bezwzględnie obowiązujących 

przepisów prawa. 

3.Wszystkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych pomiędzy Administratorem 

a Przetwarzającym muszą być regulowane przy pomocy zmian w niniejszej umowie 

powierzenia. 

4.Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy powierzenia wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

5.W sprawach nieuregulowanych umową oraz niniejszą umową powierzenia, mają zastosowanie 

przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisy RODO. 

 

§ 12 

Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.  

 

 

   GMINA LIPNICA WIELKA                                                             PRZETWARZAJĄCY 

 

 

 

Załącznik nr. 1 do Załącznik Nr 3 do Umowy Nr …. z dnia 2020 r.  – wzór 

oświadczenia o zachowaniu danych osobowych w poufności 

 



 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisana(y) oświadczam, iż zapoznałam(em) się z treścią: 

➢Ustawą dnia 10 maja 2018r. o ochrony danych osobowych, 

➢Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016  roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

 

i zobowiązuję się do 

 

nieujawniania i niewykorzystywania informacji związanych z poznanymi informacjami lub 

danymi osobowymi oraz zachowania ich w tajemnicy, również po ustaniu zatrudnienia,  

a także zachowania w tajemnicy informacji o ich zabezpieczeniu. 

 

 

  

 

………………………………………………….. 

Czytelny podpis pracownika 

 

 


