
 

 

ZPI.272.8.2019                  Załącznik nr 4 do SIWZ  
-projekt- 

UMOWA   Nr ZPI.273…...2019 do postępowania nr ZPI.272.8.2019 
 

zawarta w dniu  .... ............................ 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu 

z wykonawcą wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego (ZPI.272.8.2019) na usługi usunięcia i przekazania do unieszkodliwienia 

odpadów zawierających azbest o kodach 17 06 01 i 17 06 05, zgromadzonych na terenie powiatu 

nowosądeckiego.  
 

Umowa została zawarta przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Nowosądeckiego pomiędzy Powiatem 

Nowosądeckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, z siedzibą ul. Jagiellońska 33, 

33-300 Nowy Sącz, w osobach: 

Marka Kwiatkowskiego- Starosty Nowosądeckiego 
Antoniego Koszyka - Wicestarosty Nowosądeckiego 
zwanym dalej Zamawiającym 

i 

..............................................................., z siedzibą : ................................................................ 

reprezentowany przez : ............................................. 

zwanym dalej Wykonawcą. 

Strony zawarły umowę następującej treści: 

 

§1 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na 

usunięciu i przekazaniu do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest w maksymalnej 
ilości 795 Mg o kodach 17 06 01 i 17 06 05, zgromadzonych na terenie powiatu nowosądeckiego.  

2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest 
w Powiecie Nowosądeckim” realizowanego w ramach 5 Osi priorytetowej Ochrona środowiska, 
działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, poddziałanie 5.2.2. Gospodarka 
odpadami – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego. 

3. Usługa ma zostać zrealizowana zgodnie z warunkami i opisem przedmiotu zamówienia zawartym 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiącej integralną część niniejszej umowy. 

 

§ 2 
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z przepisami: 

1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 992, ze 

zmianami/, 

2) Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie 

sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest  /Dz. 

U. Nr 71, poz. 649 ze zmianami/. 

§ 3 
1. Termin realizacji usługi od dnia zawarcia niniejszej umowy z wybranym wykonawcą do 30 listopada 

2019 r. 

2. Termin odbioru odpadów z posesji: … dni kalendarzowych od dnia przekazania wykazu do realizacji 

umowy. Potwierdzeniem zakończenia realizacji usługi są dokumenty określone w §5 ust. 5. 

3. Wykonawca ma obowiązek poinformować co najmniej na 1 dzień przed wejściem na teren posesji 

jej właściciela i Zamawiającego o terminie wykonania usługi.   

 

§ 4  
1. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonującej/-ych czynności 

polegające na pakowaniu, załadunku i obsłudze środków transportu do przewożenia wyrobów 

zawierających azbest gdyż wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 



 

 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 917, ze zmianami) 

2. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy: 
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia 

publicznego dostarczy Zamawiającemu oświadczenie własne o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osoby/osób wykonującej/-ych czynności opisane powyżej. 

3. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których 

mowa w art. 29 ust. 3a ustawy oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: 

1) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 

krótszym niż 7 dni, Wykonawca przedłoży oświadczenie własne o zatrudnieniu na umowę 

o pracę osoby/osób wykonującej/-ych czynności opisane powyżej. 

2) W przypadku naruszenia obowiązku udokumentowania zatrudnienia osób wykonujących 

wymienione powyżej czynności, opisanego w ust. 2 oraz w ust. 3 pkt 1) Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł brutto za każdy dzień zwłoki 

w dostarczeniu oświadczeń. Jeżeli zwłoka przekroczy 10 dni,  Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy i kara umowna w wysokości 20% ceny 

oferty Wykonawcy. 

3) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do 

Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji przez 

Wykonawcę  obowiązku, o którym mowa w §4 niniejszej umowy. 

4. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności 

w trakcie realizacji zamówienia: 

1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przez cały okres wykonywania 

czynności polegających na pakowaniu, załadunku i obsłudze środków transportu do 

przewożenia wyrobów zawierających azbest zatrudniał na umowę o pracę osobę/osoby 

wykonującą/-e te czynności. 

 
§ 5 

1. Za usunięcie i przekazanie do unieszkodliwienia jednej tony odpadów zawierających azbest 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości: ...........................zł (słownie: 

.......................................................................... zł) 

2. Łączne, maksymalne wynagrodzenie brutto wyniesie: cena 1Mg …….............. x 795 Mg = 

................................... zł. 

3. Ostateczne wynagrodzenie ustalone zostanie na podstawie rzeczywistej ilości odpadów przekazanych 

do unieszkodliwienia z uwzględnieniem ceny jednostkowej zaoferowanej przez Wykonawcę 

w formularzu ofertowym. 

4. Płatność za wykonaną usługę realizowana będzie na podstawie faktur za częściowo wykonaną pracę  

po przedstawieniu rozliczenia przez Wykonawcę o którym mowa w § 5 ust. 5 niniejszej umowy.  

5. W trakcie i po realizacji usługi Wykonawca przedstawiać będzie rozliczenia miesięczne (sporządzane 

w 4 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla właściciela posesji 

i 1 egzemplarz dla Wykonawcy). Rozliczenie zawierać będzie:  

1) Kartę przekazania odpadu z podpisami właściciela posesji, z której usuwane były odpady, jak 

również Wykonawcy, który świadczy usługę transportu i unieszkodliwienia (w przypadku 

przekazywania odpadów do unieszkodliwienia innemu podmiotowi karta przekazania 

odpadów powinna zostać podpisana również przez ten podmiot),  

2) oświadczenia o prawidłowości wykonanych prac związanych z usunięciem odpadów 

zawierających azbest zgodne z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 

użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649, ze zmianami). 

3) oryginały kwitów wagowych z miejsca unieszkodliwienia odpadów  



 

 

4) dokumentację fotograficzną (1 egzemplarz na płycie CD lub DVD), z każdego miejsca z którego 

usuwane będą odpady zawierające azbest – min. 3 fotografie z każdej posesji tj. przed 

pakowaniem, po pakowaniu i w trakcie załadunku (widok wyświetlacza wagi odpadów). 

Fotografie muszą zawierać oznaczenie rzeczywistej daty i godziny prowadzonych prac. 

6. Po zatwierdzeniu przez zamawiającego przedstawionych przez Wykonawcę w/w rozliczeń, przekazana 

zostanie wykonawcy w terminie 14 dni informacja dotycząca wysokości faktury za rozliczoną usługę. 

7. Wykonawca ma obowiązek do oznaczania dokumentacji, na podstawie której dokonywać będzie 

rozliczeń zamówienia za pomocą wzoru logotypów przekazanych przez Zamawiającego po zawarciu 

umowy.  

8. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od potwierdzenia wykonania pracy przez 

Zamawiającego i prawidłowego wystawienia faktur przez Wykonawcę dla Nabywca: Powiat 
Nowosądecki, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, NIP 734-35-44-080, Odbiorca: Starostwo 
Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33,33-300 Nowy Sącz. 

 
§ 6 

1. Odpady zawierające azbest unieszkodliwiane będą na składowisku odpadów niebezpiecznych 

w miejscowości: .....................................................................................................................................  
2. Zarządzającym składowiskiem odpadów niebezpiecznych jest ........................................................... 

 
§ 7 

1. Strony ustalają zakres robót, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą 

podwykonawców zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.  

2. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo z podwykonawcami w zakresie określonym 

w ofercie. 

3. Wykonawca nie może podpisać umowy z podwykonawcami bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

4. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 

uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak 

gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy jego przedstawiciela lub 

pracowników.  

5. Podwykonawca nie może zawierać umowy z dalszymi podwykonawcami bez zgody Wykonawcy 

i Zamawiającego. 

6. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do 

podwykonania części robót.  

 

§ 8 
1. W razie niewykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu  karę umowną 

w wysokości 20 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w §5 ust. 2 

umowy.  

2. W razie zwłoki w wykonaniu umowy Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty 

kary umownej w wysokości 0,6 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego 

w §5 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki. 

3. W razie zwłoki odbioru odpadów z terenu posesji Zamawiający jest uprawniony do żądania od 

Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 1 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy, określonego w §5 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki. 

4. W razie zwłoki w przystąpieniu do realizacji umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 0,6 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w §5 ust. 2 

umowy, za każdy dzień zwłoki. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdyby kary 

określone w ust. 1, 2, 3 i 4 a także w §4 ust. 3 pkt 2 nie pokryły szkody. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo ewentualnego potrącenia wszystkich kar umownych 

przewidzianych w niniejszej umowie z wystawionych przez Wykonawcę faktur za wykonaną usługę, na 

co Wykonawca wyraża zgodę. 



 

 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim – w tym 

właścicielom posesji, na których zgromadzone zostały odpady niebezpieczne podlegające odbiorowi. 

 

§ 9 
1. Na mocy niniejszej umowy Starosta Nowosądecki jako Administrator danych osobowych 

Zamawiającego 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 w dalszej części „RODO” powierza Wykonawcy, dane osobowe do przetwarzania, na zasadach 

określonych w niniejszej umowie oraz w celu i zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy.  

2. Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych określa Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Czas trwania przetwarzania powierzonych Wykonawcy danych osobowych będzie zgodny z okresem 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

4. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych przez Wykonawcę będzie obejmowało czynności na 

danych osobowych niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 

5. Przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy będzie dotyczyło 

w szczególności kategorii osób: właściciele i posiadacze nieruchomości. 

6. Wykonawca zapewnia, że: 

a. posiada fachową wiedzę i zasoby koniecznego do należytej realizacji niniejszej umowy, 

w szczególności wdrożył środki techniczne i organizacyjne, w tym te dotyczące wymogów 

bezpieczeństwa przetwarzania, odpowiadające wymogom określonym w RODO, 

b. będzie zabezpieczał interes prawny osób, których dane przetwarza, 

c. będzie realizował wytyczne Administratora Zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa 

przetwarzanych powierzonych mu danych, 

d. dane osobowe będą przetwarzane na terenie Unii Europejskiej i nie będą przekazane do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej spoza Unii Europejskiej. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach związanych 

z wykonywaniem niniejszej umowy oraz uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych 

wyłącznie w takim zakresie, w jakim zostało jej to powierzone przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszelkie czynności związane z przetwarzaniem 

powierzonych danych osobowych z zachowaniem szczególnej staranności. 

9. Zamawiający wyraża zgodę Wykonawcy na dalsze powierzenie przetwarzania danych 

podwykonawcom przetwarzania danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji 

niniejszej umowy. Podpowierzenie nie może nastąpić w innym celu i zakresie niż powierzenie 

przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszej umowy. Wykonawca w pisemnych umowach 

z podwykonawcami, zapewni odpowiednie stosowanie zasad i warunków przetwarzania danych 

osobowych, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych. 

10. Jeżeli Wykonawca korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego, na ten inny podmiot 

przetwarzający nałożone zostają na mocy umowy te same obowiązki ochrony danych jak w umowie 

z Zamawiającym. W szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia 

odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Jeżeli inny podmiot przetwarzający nie 

wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec 

Zamawiającego za wypełnienie obowiązków innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na 

Wykonawcy. 

11. W sytuacjach nadzwyczajnych, nie przewidzianych w niniejszej umowie, Wykonawca zobowiązuje się 

do przetwarzania danych osobowych mając na uwadze ochronę danych oraz interes Zamawiającego. 

12. Wykonawca uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst 

i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych różnym 

prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia zapewnia wdrożenie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, tak 

by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 



 

 

13. Wykonawca zapewnia, aby każda osoba przetwarzająca w jej imieniu dane osobowe miała imienne 

upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych. 

15. Wykonawca zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiążą się do 

zachowania tajemnicy danych osobowych w trakcie trwania umowy oraz po jej zakończeniu. 

Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zleceniodawcy okazać stosowne dokumenty 

poświadczające zobowiązanie do poufności. 

16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób przez niego upoważnionych do 

przetwarzania danych osobowych. 

17. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 

obowiązków określonych w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych, oraz umożliwia 

Zamawiającemu przeprowadzanie audytów. 

18. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych powierzonych jej 

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 Zamawiającego osobom nieupoważnionym. 

19. Strony umowy zobowiązują się ściśle współpracować  podczas realizacji umowy 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.  

20. Wykonawca zobowiązany jest do raportowania Zamawiającemu wszelkich incydentów związanych 

z bezpieczeństwem powierzonych do przetwarzania danych osobowych. Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu każde stwierdzone naruszenie ochrony danych osobowych. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia przez właściwy organ administracji 

kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa. 

22. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o podjęciu przez 

uprawniony organ jakichkolwiek działań względem Wykonawcy w zakresie kontroli przetwarzania 

danych osobowych przez Wykonawcy, w szczególności informacji o zapowiedzi kontroli oraz 

rozpoczęciu takiej kontroli przez uprawniony organ, jeśli kontrola dotyczy sposobu przetwarzania 

powierzonych przez Zamawiającego danych osobowych. 

23. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących 

zakresu, wyników oraz działań podjętych przez uprawniony organ w wyniku przeprowadzonej kontroli, 

jeśli kontrola dotyczy przetwarzania powierzonych przez Zamawiającego danych osobowych.  

24. Za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych lub 

postanowieniami niniejszej umowy i za jakiekolwiek naruszenia zakresu i celu ich przetwarzania, 

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność.  

25. Z chwilą rozwiązania umowy Wykonawca stosowanie do decyzji Zamawiającego zobowiązuje się 

zaprzestać przetwarzania danych osobowych, usunąć lub zwrócić powierzone do przetwarzania dane 

osobowe w tym istniejące kopie, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa dot. obowiązku 

przechowywania danych.  

26. Strony umowy postanawiają, że w zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych na 

podstawie niniejszej umowy, w szczególności współpracy i wzajemnego przekazywania informacji oraz 

dokonywania ustaleń w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych będą się kontaktowały za 

pośrednictwem następujących osób: 

 ze strony Administratora Zamawiającego: Tomasz Czerniec – Inspektor Ochrony Danych, 

tel. +48 600 401 424, email: tczerniec@nowosadecki.pl  

 ze strony Wykonawcy: ……………… 

 
§ 10 

1. Zamawiający może w terminie 14 dni odstąpić od umowy w przypadku gdy: 

a) Wykonawca nie przystąpił do realizacji umowy w terminie określonym w umowie, 



 

 

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy 

c) Wykonawca bez zgody Zamawiającego powierzył wykonanie umowy innej osobie, 

d) Wykonawca dopuszcza się rażących zaniedbań w sposobie wykonania umowy. 

2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej 

określonej w §8 ust. 1. 

 

§ 11 
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy 

może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu 

z tytułu wykonania części umowy.  
 

§ 12 
1. Zamawiający zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość 

wprowadzenia istotnych zmian postanowień przedmiotowej umowy w stosunku do treści złożonej 

oferty w następujących okolicznościach i warunkach: 

1) niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe zrealizowanie przedmiotu 

zamówienia, lub inne okoliczności, mające znamiona działania siły wyższej, rozumiane jako 

spowodowane czynnikami zewnętrznymi, niemożliwymi do przewidzenia. 

2) zmiany dotyczące zatrudnienia podwykonawców /w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż 

wykona umowę osobiście, w zakresie zgodnym ze SIWZ/, 

3) zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku działań osób trzecich 

uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek 

ze stron,  

4) wstrzymanie lub zawieszenie prac przez Zamawiającego, 

5) brak dostępu do miejsc, w których przewidziano prowadzenie prac z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy. 

2. Termin realizacji zamówienia może zostać przedłużony stosownie do okresu zaistniałego opóźnienia 

w sytuacjach opisanych powyżej lub odpowiednio do konsekwencji zmiany założeń lub warunków 

realizacji zamówienia, niezależnej od Wykonawcy. 

3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. 

§ 13 
W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych i przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

 
§ 14 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy dla 

Zamawiającego. 
 

Zamawiający:        Wykonawca:  
  
Załącznik nr 1 – zakres prac, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście lub przez podwykonawców 

Załącznik nr 2 – zakres przetwarzania danych osobowych 

Załącznik nr 3 – wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych  

Załącznik nr 4 – wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych  

 



 

 

 
Załącznik nr 2 do umowy 

 

 

 

-wzór- 

 
Zakres przetwarzania danych osobowych 

 
 

Wykaz wniosków przeznaczonych do realizacji – usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających 

azbest w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego nr ZPI.272.8.2019 z terenu gminy 

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

Dla firmy: ............................................................................................................................ 

 

Lp. Imię i Nazwisko Adres 
Kod 

pocztowy 
Nr sprawy 

Oszacowana 

ilość 

odpadów 

[m
2
] 

Uwagi – data 

złożenia wniosku 
Telefon 

        

 



 

 

Załącznik nr 3 do umowy  

 
 

Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych  

 
 
 

UPOWAŻNIENIE Nr______ 
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 
Z dniem _________________________ r., na podstawie art. 29 w związku z art. 28 Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. 

z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.), upoważniam Pana/Panią*  

_____________________________________ 

do przetwarzania danych osobowych w zbiorze danych _____________________________________ 

Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pana/Pani* stosunku prawnego z  _______________ 

 

 

 

_____________________________ 

Czytelny podpis osoby upoważnionej  

do wydawania i odwoływania upoważnień. 

 

Upoważnienie otrzymałem 

                                                                                                                           

 

___________________________                                                 

miejscowość, data, podpis 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami obowiązującymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, 

w tym z RODO, a także z obowiązującymi w __________________________ opisem technicznych 

i organizacyjnych środków zapewniających ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych  

i zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych określonych w tych 

dokumentach. 

 

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi zapoznałem/am 

się oraz sposobów ich zabezpieczania, zarówno w okresie trwania umowy jak również po ustania stosunku 

prawnego łączącego mnie z _________________________ 

 

          

    

_________________________ 

                  Czytelny podpis osoby  

składającej oświadczenie 

 

*niepotrzebne skreślić 

 



 

  

Załącznik nr 4 do umowy  

 
 
 

Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych  

 
 

 
 
 

ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr ______ 
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 

Z dniem ________________________ r., na podstawie art. 29 w związku z art. 28 Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.), odwołuję upoważnienie Pana/Pani* ____________-

____________ nr ________ do przetwarzania danych osobowych wydane  

w dniu________________________ 

 

 

 

 

_______________________________ 

Czytelny podpis osoby, upoważnionej  

do wydawania i odwoływania upoważnień. 

 

 

 

          Upoważnienie otrzymałem 

 

 

___________________________  

              miejscowość, data, podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 


