
Umowa

o świadczenie usług odbioru odpadów zbieranych selektywnie

zawarta w dniu ………………...…… r. w Karpaczu (zwana dalej: „Umowa”) pomiędzy:

………………..…………………………………………………...…. z siedzibą w …………….…...………………….,

przy ul. …………………………..………...……………………….…….…, NIP: ………..………..…………………..,

wpisaną do rejestru KRS: ……………………………………

zwaną dalej „Zamawiającym”,

reprezentowaną przez: ……………...…………..………………….. ,

a

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., z siedzibą ul. Obrońców Pokoju 2A, 58-540 Karpacz, nr

NIP:  611-273-20-94,  KRS:  000080921.,  REGON: 022269127,  BDO: 000050336,  zwanym w dalszej  treści

Umowy – „Wykonawcą”

reprezentowanym przez:

…Henryk Morys…… - …Prezes Zarządu....

(imię i nazwisko – funkcja)

przy  czym  Zamawiający  i  Wykonawca  zwani  będą  w  dalszej  treści  łącznie  (Zamawiający  i  Wykonawca)

„Stronami”, a osobno zaś (Zamawiający albo Wykonawca) „Stroną”

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Karpaczu informuje, że w związku z nowelizacją

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dniem 1 września 2020r. wprowadzone zostają nowe

zasady odbioru odpadów komunalnych na terenie miasta. Wyłączone z gminnego systemu gospodarowania

odpadami zostają następujące obiekty:

(i) Prowadzące działalność gastronomiczną (w tym restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne

– samodzielne nieruchomości)

(ii) Prowadzące działalność szpitalną

(iii) Świadczące ambulatoryjne świadczenia zdrowotne (w tym przychodnie)

(iv) Będące  domkami  letniskowymi  oraz  innymi  nieruchomościami  wykorzystywanymi  na  cele

rekreacyjno – wypoczynkowe

(v) Mające powierzchnię użytkową większą niż 80.000m2

(vi) Znajdujące się na obszarze Karkonoskiego Parku Narodowego

Podmioty te zobowiązane są do zawarcia umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów

z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej, celem uregulowania praw i obowiązków została

zawarta Umowa następującej treści:



§ 1.

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usługi odbioru odpadów komunalnych od

Zamawiającego z terenu nieruchomości

a) …..............................................................................................................................................

b) …..............................................................................................................................................

§ 2.

1. W celu wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1. Umowy, Zamawiający zobowiązuje się

do zapewnienia pojazdom Wykonawcy dojazdu do miejsca wystawiania pojemników na odpady.

2. W określonym terminie odbioru odpadów komunalnych Zamawiający wystawia pojemnik przed pose-

sję do godz. 6:00. Do obowiązków Wykonawcy nie należy wystawianie ani odstawianie pojemników z

terenu posesji, pomieszczeń czy budynków.

3. Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest upoważniony pracownik:

Mirosław Klimczak tel.: 75 7619 502 , e-mail: klimczak.miroslaw@mzgk-karpacz.pl

Łukasz Pawłowski tel.: 75 7619 502, e-mail: pawlowski.lukasz@mzgk-karpacz.pl

4. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest: [….................................] tel.: […...........................],

e-mail: […............................................…].

§ 3.

1. Wykonawca oświadcza, że:

1) posiada  wpis  do  Rejestru  działalności  regulowanej,  o  którym  mowa  w  art.  9b  u.c.p.g.  

na terenie Miasta Karpacz, na której jest realizowana Umowa – nr wpisu RDR – 12/2014;

2) spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 7 października 2016 r. w

sprawie  szczegółowych  wymagań  dla  transportu  odpadów  (Dz.U.,  

poz. 1742);

3) zapewnia  wykonanie  Przedmiotu  Umowy  zgodnie  z  przepisami  powszechnie  obowiązującego

prawa w zakresie ochrony środowiska, w szczególności wymaganiami wskazanymi w Ustawie z

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm., dalej u.o.d.p.) oraz

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

zm.).

1. Zamawiający  oświadcza,  że  zbiera  odpady  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  u.c.p.g.  

oraz  przepisami  prawa  miejscowego,  tj.  obowiązującego  Regulaminu  utrzymania  czystości  

i porządku na terenie Miasta Karpacz.

§ 4.

1. Za czynności określone w § 1. Umowy, Zamawiający prowadzący w sposób prawidłowy segregację

odpadów (odpady zbierane selektywnie), zobowiązuje się płacić Wykonawcy wynagrodzenie w wyso-

kości wynikającej z poniższego cennika:



Rodzaj
pojemnika Zmieszane

Wysokość opłaty (netto) jednokrotnego odbioru pojemnika

Ulegające
biodegradacji

Szkło Papier
Plastik 

i tworzywa
sztuczne

Popiół

Pojemnik 110l 27,50 zł 27,50 zł 19,80 zł 16,50 zł 22,00 zł 27,50 zł

Pojemnik 120l 30,00 zł 30,00 zł 21,60 zł 18,00 zł 24,00 zł 30,00 zł

Pojemnik 240l 60,00 zł 60,00 zł 43,20 zł 36,00 zł 48,00 zł 60,00 zł

Pojemnik 360l 90,00 zł 90,00 zł 64,80 zł 54,00 zł 72,00 zł 90,00 zł

Pojemnik 1100l 275,00 zł 275,00 zł 198,00 zł 165,00 zł 220,00 zł 275,00 zł

2. Zawierając  niniejszą  Umowę Zamawiający  jednocześnie  deklaruje,  że  ilość  odbieranych  od  niego

pojemników będzie zgodna z deklaracją stanowiącą załącznik numer 1 do niniejszej umowy.

3. Zmiana ilości wskazanych w załączniku numer 1 następuje poprzez złożenie przez Zamawiającego

deklaracji za pośrednictwem poczty e-mail na adres  sekretariat@mzgk-karpacz.pl i jest wiążąca od

następnego miesiąca po miesiącu złożenia deklaracji.

4. Wynagrodzenie wynikające z deklarowanej ilości pojemników jest należne Wykonawcy bez względu

na to, czy Zamawiający wystawi pojemnik z odpadami.

5. W  przypadku  stwierdzenia  przez  Wykonawcę,  że  ilość  wystawionych  przez  Zamawiającego

pojemników jest  większa  od  deklarowanej,  Wykonawca  obciąży  Zamawiającego  kosztem odbioru

odpadów w wysokości wynikającej z ilości faktycznie wystawionych pojemników.

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający przekaże na rachunek Wykonawcy w terminie

do  14  dni  od  wystawienia  przez  Wykonawcę  faktury.  Wykonawca  będzie  wystawiał  fakturę  raz

w miesiącu.

7. W  przypadku  zmiany  opłaty  za  zagospodarowanie  odpadów stosowanej  przez  podmioty  trzecie,

zmianie ulegają ceny określone w ust. 1. Zmiana opłaty w ten sposób nie wymaga aneksu, a jedynie

pisemnego poinformowania Zamawiającego.

8. W przypadku nieprawidłowego zbierania odpadów komunalnych przez Zamawiającego, Wykonawca

zakwalifikuje  odbiór  odpadów  segregowanych  w  wysokości  opłaty  jak  za  odbiór  odpadów

zmieszanych

9. Za dzień zapłaty Strony uznają, dzień wpływu wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.

10. W przypadku  niedotrzymania  terminu  płatności  Wykonawca  zastrzega  sobie  prawo  do  naliczania

odsetek  ustawowych  za  opóźnienie  w  transakcjach  handlowych  bez  konieczności  kierowania  do

Zamawiającego odrębnego wezwania do zapłaty.

11. Brak zapłaty wynagrodzenia w terminie wynikającym z wymagalnej faktury upoważnia Wykonawcę do

przerwania  odbioru  odpadów  do  czasu  uregulowania  przez  Zamawiającego  zaległości  wraz

z należnymi odsetkami.

12. Strony  ustalają,  że  odbiór  odpadów będzie  następował  zgodnie  z  harmonogramem stanowiącym

załącznik numer 2 do niniejszej umowy.
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§ 5.

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia 1 września 2020 roku.

2. Każdej  ze  Stron  przysługuje  prawo  rozwiązania  Umowy  z  zachowaniem  30  dniowego  terminu

wypowiedzenia.

3. Wykonawca może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w razie braku zapłaty

przez Zamawiającego zaległego wynagrodzenia w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty.  

§ 6.

Przetwarzanie przez Wykonawcy danych osobowych Zamawiającego jest niezbędne do wykonania Umowy i

następuje w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady 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. Zamawiający oświadcza,

iż Wykonawca przekazał mu wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w

tym w szczególności  dane dotyczące administratora danych osobowych,  inspektora ochrony danych, celu

przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawnej ich przetwarzania.

§ 7.

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie zmiany, uzupełnienia postanowienia Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważ-

ności.

3. Wszystkie spory wynikające z realizacji Umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejsco-

wo ze względu na siedzibę Wykonawcy.

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

    1) ..............................................................                              2) ...........................................................

       [podpisy przedstawicieli Zamawiającego]  [podpisy przedstawicieli Wykonawcy]

       ZAMAWIAJĄCY                                                   WYKONAWCA



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z sie -
dzibą w Karpaczu, dane kontaktowe ADO: Karpacz (58-540),  ul.  Obrońców Pokoju 2a, e-mail:  sekretariat@mzgk-kar-
pacz.pl.

2. Dane będą przetwarzane:

 aby wykonać umowę między Tobą a ADO (zrealizować usługę, którą zlecasz);

 aby wykonać obowiązki  prawne ciążące na ADO (m.  in.  podatkowe, archiwizacyjne) wynikające w szczególności  
z Ustawy o podatku od towarów i usług,

 w celach kontaktowych, w związku z realizacją usługi (dotyczy danej w zakresie numeru telefonu kontaktowego), co
stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes ADO,

 dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes ADO.

3. Podanie danych osobowych jest niezbędne, aby wykonać umowę między Tobą i ADO oraz wypełnić obowiązki prawne
ciążące na ADO (m. in. podatkowe, archiwizacyjne) wynikające w szczególności z Ustawy o podatku od towarów i usług
(za wyjątkiem danej w zakresie numeru telefonu kontaktowego, której podanie nie jest niezbędne do realizacji usługi, ale
umożliwi sprawny kontakt, w związku z jej realizacją).

4. Twoje dane będą przekazywane:

 podmiotom, które na zlecenie ADO wykonują czynności wspierające jego działalność, np. firmy serwisujące systemy
informatyczne ADO (w szczególności M. Informatyka sp. z o.o. sp. kom. z siedzibą w Mysłowicach (41-400), przy ul.

Modrzewskiego 42), dostawcy usługi hostingu poczty elektronicznej (w szczególności  KMEDIA, Sudecka 51, 58-
500 Jelenia Góra).

 podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

5. Twoje dane będą przechowywane przez okres wykonywania umowy/realizacji usługi, a następnie przez okres wskazany
w przepisach prawa, w szczególności w Ustawie o podatku od towarów i usług. Dane przetwarzane w celu realizacji
prawnie uzasadnionego interesu ADO będą przechowywane do czasu uwzględnienia Twojego sprzeciwu, jednak nie dłu-
żej, niż do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikającego z przepisów prawa.

6. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania wobec Ciebie decyzji w sposób zautomaty-
zowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.

7. Przysługuje Ci prawo do:

 dostępu do Twoich danych osobowych,

 sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,

 usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach),

 przenoszenia Twoich danych osobowych,

 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 wniesienia do ADO sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na Twoją szczególną sytuację

(w określonych przypadkach).
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Załączniki:

Załącznik numer 1:

DEKLARACJA ILOŚCI ODBIERANYCH ODPADÓW:

Rodzaj
pojemnika

Ilość zadeklarowanych pojemników według rodzaju odpadu

Zmieszane
Ulegające

biodegradacji
Szkło Papier

Plastik 
i tworzywa
sztuczne

Popiół

Pojemnik 110l

Pojemnik 120l

Pojemnik 240l

Pojemnik 360l

Pojemnik 1100l

Adres (miejsce) odbioru pojemników na odpady komunalne:

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

Podpis:

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



Załącznik numer 2:

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW:

WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD

ODPADY  ZMIESZANE

PAPIER

TWORZYWA I
METALE

SZKŁO

BIO

POPIÓŁ


