
Załącznik Nr 1 – Formularz oferty 
.................................................                                                                      
                     /nazwa oferenta/ 
................................................ 

................................................ 
                      /dokładny adres/ 
................................................. 
                       /telefon, fax/ 
 

 

OFERTA WYKONAWCY 
 

 

Do Urzędu Gminy Ciepielów 

27-310 Ciepielów,  

ul. Czachowskiego 1   

 

Ja /my/ niżej podpisany/i/ składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn.: 

„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów opakowań po 

nawozach i typu Big Bag” zgodnie  z wymaganiami określonymi  w zapytaniu oferujemy 

wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: 

Cena netto:…………………….. zł 

Podatek VAT…………………   zł 

Cena brutto:…………………….zł 
 

Lp. Rodzaj usługi 
Szacunkowa 

ilość Mg 

Cena 

jednostkowa 

netto za 

1 Mg 

odpadów 

(zł/1 Mg) 

Podatek 

VAT – 

stawka 

(stawka

%/kwota) 

Cena 

jednostkowa 

brutto za  

 1 Mg 

odpadów 

(zł/1 Mg) 

Wartość 

netto [zł] 

[3x4] 

Wartość 

brutto [zł] 

[3x6] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Odbiór, transport 

oraz przekazanie 

do odzysku lub 

unieszkodliwienia 

odpadów tj. folia 

rolnicza biała 

28,790 

 

_ _ % 

 

...…....... 

   

2. 

Odbiór, transport 

oraz przekazanie 

do odzysku lub 

unieszkodliwienia 

odpadów tj. folia 

rolnicza czarna 

11,420 

 

_ _ % 

 

...…....... 

   

3. 

Odbiór, transport 

oraz przekazanie 

do odzysku lub 

unieszkodliwienia 

odpadów tj. siatka 

do owijania 

balotów 

3,770 

 

_ _ % 

 

...…....... 

   



4. 

Odbiór, transport 

oraz przekazanie 

do odzysku lub 

unieszkodliwienia 

odpadów tj. 

sznurek do 

owijania balotów 

3,105 

 

_ _ % 

 

...…....... 

   

5. 

Odbiór, transport 

oraz przekazanie 

do odzysku lub 

unieszkodliwienia 

odpadów tj. 

opakowania po 

nawozach 

2,825 

 

_ _ % 

 

...…....... 

   

6. 

Odbiór, transport 

oraz przekazanie 

do odzysku lub 

unieszkodliwienia 

odpadów tj. 

opakowania typu 

Big Bag 

4,264 

 

_ _ % 

 

...…....... 

   

Cena oferowana za wykonanie zamówienia   

 

 

Termin wykonania usługi : ....................................................................... 

Płatność za wykonaną usługę – w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo 

wystawionej faktury. 

 

OŚWIADCZAM/Y/, ŻE: 

 

− zapoznałem/liśmy się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych;  

− posiadam/y uprawnienia, pozwolenia do wykonywania działalności objętej przedmiotem 

zamówienia oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym 

realizację zamówienia; 

− znajduje/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie 

zamówienia;  

− w przypadku wyboru naszej oferty przedstawimy kopie potwierdzone za zgodność 

z oryginałem wszystkich wymaganych pozwoleń i uprawnień w terminie 5 dni od 

rozstrzygnięcia zapytania ofertowego, pod rygorem odstąpienia od podpisania umowy z winy 

Wykonawcy; 

−  wyceniłem/liśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy; 

− zapoznałem/liśmy się ze szczegółowymi warunkami zamówienia i przyjmujemy je bez 

zastrzeżeń.  

 

 

 

 

 

 

…………..…………….........................................      

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)                                                                                

                                                                                                  



 

 Załącznik Nr 2 – wzór umowy 

  

 

Umowa Nr …………… 

projekt 

  

zawarta w dniu …………..…………. w siedzibie Urzędu Gminy Ciepielów pomiędzy:   

Gminą Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, NIP: 509-00-66-702, REGON: 

670223617, tel. 48 378 80 80, e-mail: gmina@ciepielow.pl   

reprezentowaną przez Artura Szewczyka – Wójta Gminy Ciepielów,  

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, przy   

kontrasygnacie Joanny Żuchowskiej -  Skarbnika Gminy Ciepielów, a   

  

…………………………………………………………………………………………………

……..…..  

(Wykonawca, adres, NIP, REGON) 

  

tel. …………………....……..………...…… e-mail: 

…………………...….……………………………  

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:   

  

……………………………………………………………………………………..……………

…......…  

  

o następującej treści:  

  

  

§ 1 

1. Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego, rozstrzygniętego 

w dniu ………………………….. 

2. Integralną częścią umowy jest:   

1) zapytanie ofertowe,  

2) oferta Wykonawcy. 

3. Umowa realizowana jest w ramach zadania pn.  „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, 

siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” 

dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. 

 

  

§ 2 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na usuwaniu 

odpadów z folii rolniczych, siatki do owijania balotów, sznurka do owijania balotów, opakowań 

po nawozach i opakowań typu Big Bag, w tym:  

1.1. Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia: 

- odbiór odpadów folii rolniczych, siatki do owijania balotów, sznurka do owijania 

balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu Big Bag z miejsca wyznaczonego przez 

Zamawiającego tj. Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

w miejscowości Ciepielów, zlokalizowany przy ul. Witosa 2, 27-310 Ciepielów 

(obejmujący: ważenie, pakowanie, załadunek);  

mailto:gmina@ciepielow.pl


- transport odebranych odpadów folii rolniczych, siatki do owijania balotów, sznurka do 

owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu Big Bag do miejsca ich 

odzysku lub unieszkodliwienia środkami transportu;  

- przekazanie odpadów folii rolniczych, siatki do owijania balotów, sznurka do owijania 

balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu Big Bag do odzysku lub 

unieszkodliwienia.  

1.2.  Odbiór, transport oraz przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów folii 

rolniczych, siatki do owijania balotów, sznurka do owijania balotów, opakowań po 

nawozach i opakowań typu Big Bag w ilości około 54,174 Mg (szacunkowa ilość na 

podstawie formularzy zgłoszeniowych rolników) w tym:    

- folia rolnicza biała - 28,790 Mg; 

- folia rolnicza czarna - 11,420 Mg; 

- siatka do owijania balotów - 3,770 Mg; 

- sznurek do owijania balotów - 3,105 Mg; 

- opakowania po nawozach - 2,825 Mg; 

- opakowania typu Big Bag - 4,264 Mg. 

2. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykaz zawierający dane osobowe beneficjenta 

ostatecznego (imię i nazwisko, nr telefonu) adres gospodarstwa rolnego, z którego pochodzą 

odpady oraz wagę i rodzaj odpadu tj. folia rolnicza biała/czarna, siatka do owijania balotów, 

sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag. Na 

podstawie otrzymanego wykazu, Wykonawca opracuje w uzgodnieniu z właścicielami 

odpadów szczegółowy harmonogram odbioru, transportu, odzysku lub unieszkodliwienie 

odpadów i przedłoży go w Urzędzie Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 

Ciepielów.  

3. Wykonawca zapewnia organizację i zabezpieczenie miejsca wykonywania usługi. Do 

obowiązków Wykonawcy należy uporządkowanie miejsca, do którego rolnicy będą dostarczać 

odpady z folii rolniczej, siatki do owijania balotów, sznurka do owijania balotów, opakowań 

po nawozach, opakowań typu Big Bag po zakończeniu prac.  

4. Wykonawca zobowiązany jest posiadać wpis do rejestru BDO (Baza danych o produktach 

i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach.  

5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu po wykonaniu przedmiotu 

umowy:  

5.1. Oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac z zachowaniem właściwych przepisów 

w szczególności ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.   

5.2. Sprawozdanie zawierające: imię i nazwisko rolnika, adres gospodarstwa rolnego, 

z którego dostarczane były odpady, wskazanie ilości odebranego odpadu w Mg w rozbiciu 

na folie rolnicze białe, folie rolnicze czarne, siatki do owijania balotów, sznurek do owijania 

balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag.   

5.3. Potwierdzenie przyjęcia odpadu od rolnika (protokół zdawczo-odbiorczy).  

5.4. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu 

dokumentacji fotograficznej dokonanej podczas wykonywanych prac na różnym etapie 

(przed, w trakcie, po wykonaniu prac), w ilości co najmniej 10 zdjęć, czytelnych, dobrej 

jakości, kolorowych, ilustrujących przebieg realizacji zadania.   

5.5. Wygenerowanie z systemu BDO i przekazanie Zamawiającemu poświadczonych za 

zgodność z oryginałem kopii kart przekazania odpadów do docelowej instalacji (w statusie 

z potwierdzonym transportem), wraz z ich zbiorczym zestawieniem (w przypadku przejęcia 

odpadów z terenu gminy przez podmiot zajmujący się wyłącznie zbieraniem odpadów).  

5.6. Wygenerowanie z systemu BDO i przekazanie Zamawiającemu poświadczonych za 



zgodność z oryginałem kopii kart ewidencyjnych odpadów potwierdzających przyjęcie 

odpadów przez prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów w procesie odzysku 

lub unieszkodliwienie, wraz z ich zbiorczym zestawieniem.   

5.7. Wygenerowanie z systemu BDO i przekazanie Zamawiającemu poświadczonych za 

zgodność z oryginałem kopii dokumentów ewidencji odpadów potwierdzających 

ostateczne zagospodarowanie odpadów w procesie unieszkodliwienia lub odzysku, wraz 

ich zbiorczym zestawieniem.  

W przypadku braku możliwości dostarczenia ww. dokumentów w terminie do dnia, 

o którym mowa w §3 ze względu na trwający proces unieszkodliwienia lub odzysku 

odpadów, Wykonawca zobowiązuję się do dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia 

o przedstawieniu w terminie nie dłuższym niż do dnia 29 września 2023 r. 

wygenerowanych z systemu BDO i poświadczone za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów ewidencji odpadów potwierdzające ostateczne zagospodarowanie 

odpadów w procesie unieszkodliwienia lub odzysku, wraz ich zbiorczym zestawieniem, 

pod rygorem odpowiedzialności karnej z za złożenie fałszywego oświadczenia.    

6. Wykonawca zobowiązany jest do stałego współdziałania z Zamawiającym, koordynującym 

całość prac objętych niniejszym zamówieniem.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, 

o której mowa w art. 66 i 67 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 797).  

8. Wykonawca podczas realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przestrzegania 

przepisów prawa, w szczególności:  

8.1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, ze zm.).  

8.2. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 

2556 ze zm.).  

8.3. Innymi obowiązującymi przepisami niewymienionymi wyżej w zakresie objętym 

przedmiotem zamówienia.  

 

§ 3 

1. Niniejszą umowę strony zawierają na czas określony: od dnia ……………. 2023 r. do dnia 

31.07.2023 r..   

2. Za termin wykonania umowy przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, 

potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu umowy, przez przedstawicieli 

Wykonawcy i Zamawiającego.   

 

§ 4 

1. Na podstawie oferty Wykonawcy,  ustala się wynagrodzenie brutto (wraz z podatkiem VAT) 

w wysokości:…………..zł (słownie:…………………………………………………………. ), 

w tym:   

podatek VAT…..% w wysokości………….. zł, (słownie: …………………………………... ), 

cena netto w wysokości……..……..zł (słownie: …………………………………………...… ).  

2. Cena jednostkowa za 1 Mg (odbiór, transport, odzysk lub unieszkodliwienie odpadów) 

wynosi w przypadku odpadu tj.:  

1) folia rolnicza biała:  

……..…….. zł brutto (słownie: ………………………………………….………), w tym: 

podatek VAT ….. % w wysokości ………….. zł, (słownie: ………………………………), 

cena netto w wysokości ……..…….. zł (słownie: ………………………………………….…),   

 



2) folia rolnicza czarna:  

……..…….. zł brutto (słownie: ………………………………………….………), w tym: 

podatek VAT ….. % w wysokości ………….. zł, (słownie: ………………………………), 

cena netto w wysokości ……..…….. zł (słownie: ………………………………………….…),   

3) siatka do owijania balotów:  

……..…….. zł brutto (słownie: ………………………………………….………), w tym: 

podatek VAT ….. % w wysokości ………….. zł, (słownie: ………………………………), 

cena netto w wysokości ……..…….. zł (słownie: ………………………………………….…),   

4) sznurek do owijania balotów:  

……..…….. zł brutto (słownie: ………………………………………….………), w tym: 

podatek VAT ….. % w wysokości ………….. zł, (słownie: ………………………………), 

cena netto w wysokości ……..…….. zł (słownie: ………………………………………….…),   

5) opakowania po nawozach:  

……..…….. zł brutto (słownie: ………………………………………….………), w tym: 

podatek VAT ….. % w wysokości ………….. zł, (słownie: ………………………………), 

cena netto w wysokości ……..…….. zł (słownie: ………………………………………….…),   

6) opakowania typu Big-Bag:  

……..…….. zł brutto (słownie: ………………………………………….………), w tym: 

podatek VAT ….. % w wysokości ………….. zł, (słownie: ………………………………), 

cena netto w wysokości ……..…….. zł (słownie: ………………………………………….…),   

3. Należne Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu wykonania usługi ustalane będzie w oparciu 

o protokoły zdawczo - odbiorcze obejmujące faktycznie wykonany przez Wykonawcę 

zakres prac z zastosowaniem cen jednostkowych brutto podanych w ofercie Wykonawcy 

i wskazanej w ust. 2.    

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników 

mających lub mogących mieć wpływ na koszty.  

5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.  

6. Podstawę do wystawienia faktury będą stanowić:  

1) Bezusterkowy protokół odbioru końcowego, podpisany przez Zamawiającego;  

2) Dokumenty określone w §2 ust. 4.  

7. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr 

……………………………….……..……………. w terminie 30 dni od daty wpływu 

prawidłowo wystawionej faktury.   

8. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.   

9. Faktura będzie płatna z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności, split payment.  

10. Faktura wystawiana przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy winna 

zawierać następujące dane:   

Nabywca: Gmina Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, NIP: 509-00-66-702, 

REGON: 670223617. 

  

§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem umowy i nie wnosi żadnych uwag.   

2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia oraz potencjał techniczny 

i osobowy w celu wykonania przedmiotu umowy opisanego w dokumentacji 

z przeprowadzonego zapytania ofertowego i w niniejszej umowie.  

 



§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie w ramach otrzymanego wynagrodzenia 

do: 

1.1. Wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, z uwzględnieniem 

zawodowego charakteru działalności Wykonawcy i zgodnie z obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi wykonywania tego typu usług, a w szczególności zgodnie 

z przepisami o ochronie środowiska, o odpadach, przepisami sanitarnymi i innymi 

związanymi ze świadczeniem usług, w tym z przepisami bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi. Przedmiot umowy winien być realizowany 

zgodnie z umową, warunkami określonymi w dokumentacji z przeprowadzonego 

zapytania ofertowego oraz wskazaniami Zamawiającego.  

1.2. Zachowania w poufności danych osobowych zawartych w wykazie obejmującym dane 

osobowe beneficjenta ostatecznego (imię i nazwisko, nr telefonu) adres gospodarstwa 

rolnego, z którego pochodzą odpady oraz wagę i rodzaj odpadu tj. folia rolnicza, siatka 

do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, 

opakowania typu Big Bag, przekazanych przez Zamawiającego.  

1.3. Zapewnienia właściwej organizacji i zabezpieczenia miejsca wykonywania usługi.  

1.4. Dokonania ważenia odebranych od rolników odpadów z folii rolniczych, siatki do 

owijania balotów, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań 

typu Big Bag przy użyciu własnych urządzeń w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego tj. Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

w miejscowości  Ciepielów, zlokalizowany przy ul. Witosa 2, 27-310 Ciepielów. 

Koszty ważenia ww. odpadów ponosi Wykonawca. Ważenie odbieranych odpadów 

powinno się odbywać w obecności rolnika, który dostarczył odpady oraz 

przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca dokonuje ważenia i z tej czynności 

sporządza protokół zdawczo-odbiorczy odpadów folii rolniczych, siatki do owijania 

balotów, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu Big 

Bag w 3 egzemplarzach, zawierający co najmniej następujące informacje:   

1) imię i nazwisko rolnika, który dostarczył odpady,   

2) adres gospodarstwa rolnego, z którego pochodzą dostarczone odpady tj.: folia 

rolnicza biała/czarna, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, 

opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag ,  

3) datę odbioru,   

4) ilość odebranych odpadów w Mg w rozbiciu na:  

- folię rolniczą białą, 

- folię rolniczą czarną,   

- siatkę do owijania balotów,   

- sznurek do owijania balotów,   

- opakowania po nawozach,   

- opakowania typu Big Bag,  

5) podpis rolnika,  

6) podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę,  

7) podpis przedstawiciela Zmawiającego.  

1.5. Potwierdzenia przyjęcia odpadu od rolnika poprzez dostarczenie Zamawiającemu 

protokołu zdawczo-odbiorczego.  

1.6. Wygenerowania z systemu BDO i poświadczenia za zgodność z oryginałem:  

1) kopii kart przekazania odpadów do docelowej instalacji (w statusie z potwierdzonym 

transportem), wraz z ich zbiorczym zestawieniem (w przypadku przejęcia odpadów 

z terenu gminy przez podmiot zajmujący się wyłącznie zbieraniem odpadów).  



2) kopii kart ewidencyjnych odpadów potwierdzających przyjęcie odpadów przez 

prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów w procesie odzysku lub 

unieszkodliwienie, wraz z ich zbiorczym zestawieniem.  

3) kopii dokumentów ewidencji odpadów potwierdzające ostateczne 

zagospodarowanie odpadów w procesie unieszkodliwienia lub odzysku, wraz ich 

zbiorczym zestawieniem. 

1.7. Sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej dokonanej 

podczas  wykonywanych prac na różnym etapie (przed, w trakcie, po wykonaniu prac), 

w ilości co najmniej 10 zdjęć, czytelnych, dobrej jakości, kolorowych, ilustrujących 

przebieg realizacji zadania. 

1.8. Uporządkowania miejsca, do którego rolnicy będą dostarczać odpady po zakończeniu 

robót, wystawienia oświadczenia o  prawidłowości wykonania prac z zachowaniem 

właściwych przepisów w szczególności ustawy Prawo ochrony środowiska oraz 

ustawy o odpadach.   

1.9. Poniesienia pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody spowodowane 

swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego 

zamówienia. 

1.10.  Wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem obowiązującym w tym 

zakresie.  

2. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za szkody rzeczowe i osobowe 

wyrządzone w związku z realizacją umowy, w tym za nieszczęśliwe wypadki i wypadki przy 

pracy swoich pracowników.  

3. Wykonawca staje się posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku 

prowadzenia prac.  

 

§ 7 

Zamawiający zobowiązuje się do współpracy w celu wykonania umowy, w szczególności:  

1. Po podpisaniu z Wykonawcą odrębnej umowy o powierzenie przetwarzania danych 

osobowych, przekazania Wykonawcy wykazu zawierającego dane osobowe beneficjenta 

ostatecznego (imię i nazwisko, nr telefonu) adres gospodarstwa rolnego, z którego pochodzą 

odpady oraz wagę i rodzaj odpadu tj. folia rolnicza biała/czarna, siatka do owijania balotów, 

sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, 

przekazanych przez Zamawiającego.  

2. Niezwłocznego informowania Wykonawcy o wystąpieniu ewentualnej zmiany wykazu, 

o którym mowa w ust. 1.  

3. Terminowego wypłacenia Wykonawcy wynagrodzenia.  

4. Stawienia się na wezwanie Wykonawcy w celu obecności i udokumentowania czynności 

ważenia.   

5. Informowania Wykonawcy o innych zmianach mających wpływ na warunki świadczenia 

usług.  

  

§ 8 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez prawa Wykonawcy do 

odszkodowania w następujących przypadkach:  

1.1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 



1.2. Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. Odstąpienie 

od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach.   

1.3. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie, niezgodnie z umową oraz nie 

reaguje na polecenia Zamawiającego. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może 

nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:   

2.1. Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub odmawia 

podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Odstąpienie od umowy w tym przypadku 

może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności,  

2.2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec 

Wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.   

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

4. W wyniku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawcę obciążają następujące 

obowiązki:  

4.1. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na 

dzień odstąpienia; 

4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym;  

4.3. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada.  

5. Zamawiający w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.  

 

§ 9 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:   

1.1. za nieterminowe zakończenie realizacji umowy - za każdy dzień opóźnienia, liczony 

od upływu terminu określonego w § 3 ust. 1 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

umownego brutto za realizację całości zamówienia, o którym mowa w § 4 ust 1,  

1.2. z tytułu odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za realizację 

całości zamówienia, o którym mowa w § 4 ust 1,  

1.3. w przypadku utraty całości lub części dofinansowania w ramach Projektu „Usuwanie 

odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po 

nawozach i typu Big Bag” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z winy Wykonawcy odpowiedzialność do 

wartości utraconego dofinansowania ponosi Wykonawca.  

2. W razie niewykonania umowy w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 5 pkt. 5.7, dotyczącym 

dostarczenia wygenerowanych z systemu BDO i poświadczonych za zgodność z 

oryginałem kopii dokumentów ewidencji odpadów potwierdzające ostateczne 

zagospodarowanie odpadów w procesie unieszkodliwienia lub odzysku, wraz ich 

zbiorczym zestawieniem, w terminie nie dłuższym niż do dnia 26 marca 2021 r., 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100% wynagrodzenia 

umownego brutto za realizację całości zamówienia, o którym mowa w § 4 ust 1.  

 



3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę  z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 10 % 

wynagrodzenia umownego brutto, za realizację całości zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 

1 z wyjątkiem wystąpienia sytuacji określonej w § 8 ust. 1 pkt 1.1.  

4. Zamawiający może żądać odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych  na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu cywilnego.   

5. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy.  

  

§ 10 

Prawa i obowiązki wynikające z umowy nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich.  

  

§ 11 

1. Zamawiający ustanawia przedstawiciela jako reprezentanta Zamawiającego w trakcie 

realizacji umowy.  

2. Ustanowiony przedstawiciel uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń 

związanych z jakością i ilością prac, które są niezbędne do prawidłowego wykonania umowy 

zgodnie z umową, opisem przedmiotu zamówienia oraz przepisami prawa.   

3. Zamawiający i jego przedstawiciel są uprawnieni zgłosić uzasadnione uwagi, zastrzeżenia 

albo wystąpić do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby spośród personelu 

Wykonawcy.  

4. Wykonawca ustanawia przedstawiciela w osobie……………………………  

5. Koordynator współpracuje z przedstawicielem wskazanym przez Zamawiającego.    

6. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany koordynatora.   

7. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany ustanowionego przedstawiciela, jeżeli 

uzna, że nie wykonuje on należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest 

dokonać zmiany w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku przez 

Zamawiającego.                                                                  

 

§ 12 

1. Zamawiający dopuszcza ewentualną zamianę beneficjentów ostatecznych w stosunku do 

wykazu osób, o którym mowa w § 2 ust 2. O ewentualnej zmianie beneficjentów ostatecznych 

Wykonawca zostanie poinformowany bez zbędnej zwłoki.  

2. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie/zwiększenie zakresu świadczenia. 

Zmniejszenie/zwiększenie zakresu świadczeń związane będzie ze 

zmniejszeniem/zwiększeniem wynagrodzenia umownego, poprzez jego obniżenie/zwiększenie 

z uwzględnieniem cen jednostkowych brutto, o których mowa  w § 4, ust 2.  

 

§ 13 

1. Przetwarzanie danych osobowych z tytułu niniejszej umowy odbywać się będzie zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, 

a w szczególności:  

1) ustawą  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1781);  

2) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

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

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1 z 27 kwietnia 2016 r.), 

zwane dalej „RODO”.  

 



2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych, 

informacji i materiałów przekazanych lub udostępnionych mu, lub o których wiedzę powziął 

w związku z realizacją umowy, a także powstałych w wyniku jej wykonania informacji 

i materiałów w formie pisemnej, graficznej lub jakiejkolwiek innej formie. Informacje 

i materiały są objęte tajemnicą nie mogą być bez uprzedniej zgody Zamawiającego 

udostępniane jakiejkolwiek osobie trzeciej, ani też ujawnione w inny sposób, chyba że w dniu 

ich ujawnienia były powszechnie znane albo muszą być ujawnione zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa, orzeczeniem sądów lub upoważnionych organów 

państwowych.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie 

w celu realizacji umowy.  

  

§ 14 

1. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego.  

2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.  

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają pod rygorem nieważności formy 

pisemnego aneksu.   

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron.   

 

  

   

 

 

 

 

 

 

           

  …………………………………….                               ……………………………………                                                           

           ZAMAWIAJĄCY                                                               WYKONAWCA                  

  

  

  

  

  

 

  

     Kontrasygnata  

  Skarbnika Gminy  

                                                                                                              
 



Załącznik Nr 3 – wzór umowy  

powierzenia danych osobowych 

 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

zawarta w dniu …………………. 2023 roku pomiędzy: 

Gminą Ciepielów, z siedzibą Urzędzie Gminy w Ciepielowie ul. Czachowskiego 1, 27-310 

Ciepielów reprezentowanym przez Wójta Gminy Artura Szewczyka  

zwanym dalej „Administratorem” 

a  

firmą 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….., 

zwaną dalej „Przetwarzającym”, 

zwanymi dalej łącznie jako: „Strony”. 

 

Mając na uwadze, że: 

1. dnia  ……………..2023 r. pomiędzy Stronami zawarta została umowa, której przedmiotem 

jest wykonanie przez Przetwarzającego na rzecz Urzędu Gminy w Ciepielowie, tj. 

Administratora, usługi polegającej na usuwaniu odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka 

do owijania balotów opakowań po nawozach i typu Big Bag, zwaną dalej „Umową 

Podstawową”, 

2. wykonywanie Umowy Podstawowej wiąże się z dostępem Przetwarzającego do danych 

osobowych znajdujących się w zasobach Administratora i tym samym skutkować może 

przetwarzaniem tych danych przez Przetwarzającego w imieniu i na rzecz realizacji celów 

Administratora, 

koniecznym jest ustalenie warunków przetwarzania danych osobowych przez 

Przetwarzającego przy realizacji Umowy Podstawowej, Strony postanowiły zawrzeć Umowę o 

następującej treści: 

 

§1 

Powierzenie przetwarzania, kategorie osób, których dane dotyczą, zakres danych, 

charakter i cel przetwarzania 

1. Działając na podstawie art. 28 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, zwanego dalej Rozporządzeniem, Administrator powierza 

Przetwarzającemu dane osobowe do przetwarzania, a Przetwarzający zobowiązuje się do 

zgodnego z prawem i niniejszą Umową ich przetwarzania w celu realizacji Umowy 

Podstawowej. 

2. Zakres danych osobowych, charakter i cel przetwarzania determinuje przedmiot Umowy 

Podstawowej. Przetwarzający będzie przetwarzał powierzone dane jedynie w zakresie 

niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy Podstawowej.  

3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych dotyczy osób fizycznych będących: 

a. (o ile objęte zakresem Umowy Podstawowej) adresatami korespondencji wysłanej 

przez Administratora lub nadawcami korespondencji kierowanej do Administratora 

w zakresie obejmującym dane korespondencyjne (imię, nazwisko, pesel, adres 

zamieszkania, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, identyfikator 



eBOI, identyfikator ePUAP) oraz dane zawarte w korespondencji (pełny możliwy 

zakres danych zależny od charakteru sprawy będącej przedmiotem korespondencji) 

b. (o ile objęte zakresem Umowy Podstawowej) pracownikami Administratora w 

rozumieniu Kodeksu cywilnego, których dane na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa podlegają obowiązkowi ujawnienia w Biuletynie Informacji 

Publicznych w zakresie określonym w tych przepisach, tj.: 

i. osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego, w zakresie 

takich ich danych jak: imię, nazwisko, nazwisko rodowe, zajmowane 

stanowisko, data i miejsce urodzenia, stan majątkowy, 

ii. osób, które w wyniku naboru pracowników zostały wybrane do zatrudnienia 

u Administratora w zakresie takich ich danych jak: imię, nazwisko i miejsce 

zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

c. (o ile objęte zakresem Umowy Podstawowej) dane użytkowników systemu 

radni.info: login, imię, nazwisko, tytuł naukowy, nr PESEL, dane kontaktowe: 

miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania, miejsce zamieszkania, numer telefonu, 

adres e-mail, adres www, notatka biograficzna, liczba kadencji, adres Facebook, 

adres Instagram, adres google+, adres Twitter, dane gości systemu radni.info: imię, 

nazwisko, tytuł naukowy, nr PESEL, dane kontaktowe: miejscowość, adres 

zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, adres www, dodatkowe informacje 

biograficzne oraz audioscenariusze posiedzeń,  

d. (o ile objęte zakresem Umowy Podstawowej) osobami, które można bezpośrednio 

lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego 

jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator 

internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, 

fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną 

tożsamość osoby fizycznej. 

4. Z powierzeniem przetwarzania wiązać się będą następujące możliwe operacje 

przetwarzania danych, o których mowa w ust. 3: 

a. w przypadku oprogramowania utrzymywanego na serwerach Przetwarzającego (z 

wyłączeniem EBOI) – przechowywanie, rozpowszechnianie i przeglądanie przez 

Przetwarzającego na polecenie Administratora. 

b. w przypadku oprogramowania EBOI utrzymywanego na serwerach 

Przetwarzającego  – zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, 

rozpowszechnianie i przeglądanie oraz usuwanie przez Przetwarzającego na 

polecenie Administratora. 

c. w przypadku oprogramowania radni.info utrzymywanego na serwerach 

Przetwarzającego  – zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, kopiowanie, 

modyfikowanie oraz usuwanie przez Przetwarzającego na polecenie 

Administratora. 

d. w przypadku Portalu Help Desk utrzymywanego na serwerach Przetwarzającego – 

zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, przeglądanie oraz usuwanie 

przez Przetwarzającego na polecenie Administratora. 

e. w przypadku oprogramowania utrzymywanego na serwerach Administratora - 

przeglądanie przez Przetwarzającego na polecenie Administratora. 

5. W przypadku powierzenia przez Administratora danych osobowych wykraczających poza 

zakres wymieniony w ust. 3, a szczególności polecenia wykonania innych operacji aniżeli 

wymienione w ust. 4, Administrator wypełni i dostarczy do Przetwarzającego „Polecenie 

przetwarzania danych”, którego wzór stanowi Załącznik do niniejszej umowy. Przesłanie 

Przetwarzającemu przez Administratora  „Polecenia przetwarzania danych” w drodze 

elektronicznej (email) oraz późniejsze przystąpienie przez Przetwarzającego do realizacji 



instrukcji Administratora w tym zakresie, oznacza zawarcie pomiędzy stronami umowy o 

przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 28 Rozporządzenia na zasadach 

tożsamych z postanowieniami niniejszej Umowy. Administrator oświadcza, iż osoba 

wyznaczona przez niego do współpracy z Przetwarzającym przy realizacji niniejszej 

Umowy, jest zarazem upoważniona do składania „Poleceń przetwarzania danych”. 

 

§2 

Sposób wykonania Umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych 

1. Przetwarzający oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i 

organizacyjnymi, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, 

umożliwiającymi mu prawidłowe wykonanie niniejszej Umowy, spełnienie wymogów 

Rozporządzenia oraz gwarantuje ochronę praw osób, których dane dotyczą.  

2. Przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 

powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz do zapewnienia ich 

bezpieczeństwa przez stosowanie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa 

odpowiednich do potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa tych danych i adekwatnych 

do ryzyka związanego z ich przetwarzaniem. W szczególności Przetwarzający 

zobowiązany jest wdrożyć środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę praw 

osób, których dane dotyczą poprzez zabezpieczenie danych ich dotyczących przed 

przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, 

nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do nich. 

3. Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych bez naruszenia ich 

integralności. 

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

osobowych, 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 wynikających z niniejszej Umowy i Umowy Podstawowej. 

5. Przetwarzający zobowiązuje się do niewykonywania kopii danych osobowych dla celów 

niezwiązanych z Umową i niegromadzenia danych osobowych w jakikolwiek inny sposób 

niż związany z realizacją Umowy. 

6. Administrator upoważnia Przetwarzającego do wydawania pracownikom Przetwarzającego 

imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych do realizacji celu 

przetwarzania wynikającego z Umowy Podstawowej. 

7. Przetwarzający obowiązany jest współdziałać z Administratorem w wywiązywaniu się z 

obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania 

ich praw określonych w Rozdziale III Rozporządzenia. 

8. Przetwarzający obowiązany jest współdziałać z Administratorem w wywiązywaniu się 

z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia, w szczególności Przetwarzający 

zobowiązuje się przekazywać Administratorowi informacje dotyczące stosowanych 

środków zabezpieczania danych osobowych. 

9. Przetwarzający powiadamia Administratora o każdym przypadku naruszenia ochrony 

danych nie później niż w ciągu 36 godzin od jego stwierdzenia, umożliwia 

Administratorowi uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i przekazuje 

Administratorowi wraz z powiadomieniem wszelką dokumentację dotyczącą naruszenia. 

 

§3 

Prawo kontroli 

1. Administratorowi przysługuje prawo skontrolowania przestrzegania postanowień niniejszej 

Umowy przez Przetwarzającego, w szczególności w zakresie sposobu przetwarzania oraz 



zabezpieczenia powierzonych danych, po uprzednim poinformowaniu Przetwarzającego 

o planowanej kontroli.  

2. Administrator lub wyznaczone przez niego osoby uprawnione są do wstępu do 

pomieszczeń, w których są przetwarzane dane oraz wglądu do dokumentacji związanej z 

ich przetwarzaniem. Przetwarzający obowiązany jest udzielić Administratorowi wszelkich 

informacji niezbędnych do wykazania przestrzegania obowiązków nałożonych na 

Przetwarzającego niniejszą Umową. 

3. Kontrola będzie się odbywać w zakresie uzgodnionym między Administratorem i 

Przetwarzającym i nie będzie naruszać praw osób trzecich oraz tajemnicy Przetwarzającego 

oraz będzie się odbywać w normalnych godzinach pracy Przetwarzającego. 

4. Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia ewentualnych nieprawidłowości 

stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora. 

 

§4 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

1. Przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Administratora. 

2. Podwykonawcy winni spełniać te same obowiązki i warunki przetwarzania danych 

osobowych  jakie zostały nałożone na Przetwarzającego w niniejszej Umowie. 

3. Przetwarzający ponosi odpowiedzialność za niewywiązanie się przez podwykonawcę 

z obowiązków i warunków przetwarzania danych osobowych wynikających z niniejszej 

Umowy. 

 

§5 

Odpowiedzialność Przetwarzającego 

1. Przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych 

osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych 

do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. 

2. Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w 

z  niedopełnieniem obowiązków, które Rozporządzenie nakłada bezpośrednio na 

Przetwarzającego lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora 

lub wbrew tym instrukcjom. 

3. Jeżeli w wyniku zawinionego niewłaściwego przetwarzania danych osobowych przez 

Przetwarzającego, Administrator danych zostanie prawomocnym orzeczeniem 

zobowiązany do wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia lub zostanie ukarany grzywną, 

Przetwarzający zobowiązuje się zrekompensować Administratorowi udokumentowane 

straty z tego tytułu do wysokości poniesionego prawomocnie zasądzonego odszkodowania, 

zadośćuczynienia lub grzywny w takiej wysokości, w jakiej pozostaje to proporcjonalnej 

wysokości do stopnia zawinienia Przetwarzającego oraz powagi skutków zawinionych 

naruszeń Przetwarzającego. Zobowiązanie Przetwarzającego, o którym mowa powyżej, 

powstanie pod warunkiem pisemnego powiadomienia go o każdym przypadku wystąpienia 

z roszczeniem wobec Administratora i jego podstawach prawnych i faktycznych, w celu 

umożliwienia Przetwarzającemu zajęcia stanowiska, odniesienia się do podstaw takiej 

odpowiedzialności i ewentualnego wstąpienia do sprawy na etapie administracyjnym lub 

sądowym.  

4. Przetwarzający jest zwolniony z odpowiedzialności za szkody spowodowane 

przetwarzaniem naruszającym przepisy prawa, jeżeli nie ponosi winy za zdarzenie, które 

doprowadziło do powstania szkody. 

 



§6 

Czas obowiązywania 

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy Podstawowej.  

2. Po upływie okresu obowiązywania niniejszej Umowy Przetwarzający nie ma prawa do 

dalszego przetwarzania powierzonych danych i jest zobowiązany do ich zwrócenia 

Administratorowi lub usunięcia, w tym także dokumentów i nośników danych, w których 

zostały one utrwalone oraz do usunięcia ich istniejących kopii, chyba że przepisy prawa 

zobowiązują Przetwarzającego do ich dalszego przechowywania.  

 

§7 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy  

Rozporządzenia oraz przepisy krajowe o ochronie danych osobowych. 

3. Spory związane z wykonywaniem niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy 

dla siedziby Administratora. 

4. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ……………………………………..       ……………………………………….  

         (PRZETWARZAJĄCY)                (ADMINISTRATOR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


