
UMOWA    

 

zawarta w dniu ……………..2021 r. pomiędzy: 

 

Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w ul. Rzemieślnicza 21, 62-540 

Kleczew wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000379279 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu   – Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego; o numerze NIP 665 296 32 71;  o kapitale zakładowym w wysokości  4 

548 000 złotych; 

reprezentowanym przez :  

 

1. Janusza Bertholda – Prezesa Zarządu  

 

zwanym w dalszej treści umowy „Zleceniobiorcą”  

  

 a  

Panem/nią………………………………………………………...………………………………… 

PESEL: ………………………………………………………………………………………….... 

Stały adres zamieszkania……………………………...................................................................... 

działka nr ......................................w miejscowości .......................................................................... 

telefon kontaktowy .......................................................................... 

zwanym/ą/ w dalszej treści umowy „Zleceniodawcą”.                                                                                          

§ 1 

 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wywozu nieczystości stałych w workach 120l, zakupionych 

wyłącznie od Zleceniobiorcy, z logo Zakładu. Pakiet worków w ilości 25 sztuk. Szczegółowe 

zapotrzebowanie na ilość worków w poszczególnych kolorach określać będzie załącznik nr 2 do 

umowy. 

2. Odbiór następować będzie każdego roku w okresie od 1 maja do 30 września w miejscu 

określonym na mapce obrazującej trasę przejazdu pojazdu odbierającego odpady. 

Częstotliwość odbioru worków:  od maja do września, zgodnie harmonogramem. 

Harmonogram i mapka zamieszczone będą  na stronie internetowej ZGKiM w Kleczewie ( 

folder „ Harmonogram wywozu odpadów”). 

§ 2 

 

Zleceniobiorca odbierać będzie nieczystości stałe, posegregowane w workach w następujący sposób: 

 

• worek niebieski  - papier , makulatura,  

• worek żółty  – metale , tworzywa sztuczne , opakowania piankowe , materiały  zespolone 

(tetrapak) , 

• worek  zielony – szkło i opakowania ze szkła,  

• worek brązowy -  odpady zielone ,biodegradowalne , 

• worek czerwony odpady , których nie można wysegregować do worków w kolorach wyżej 

wymienionych. 

/Załącznik nr 1 - ulotka prawidłowego segregowania odpadów/ 

§3 

 

1. Wartość świadczonych usług określonych w §1 umowy ustala się na kwotę,  358 zł brutto. 

2. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty wystawionej faktury VAT za usługi określone      w § 1 

umowy przed jej rozpoczęciem, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wydania pakietu worków w 

kolorach: żółty, zielony , niebieski, brązowy , czerwony . Ilość worków z poszczególnych kolorów 



Zleceniodawca  otrzyma według własnego zapotrzebowania , z tym że nie  najmniej niż po  2 worki z 

każdego koloru. 

3. Zapłata faktury oraz odbiór pakietu worków stanowi podstawę rozpoczęcia realizacji przedmiotowej 

umowy.  

4. Zleceniodawca każdego roku przed rozpoczęciem realizacji usług, określonych w § 1 umowy, 

otrzyma stosowną fakturę na dany rok kalendarzowy (tj. obejmującą okres realizacji usługi od 1 maja 

do 30 września), jak również informację o lokalizacjach, w których będzie możliwość pobrania 

worków.  

5. Termin płatności oraz numer rachunku bankowego określać będzie faktura VAT. 

6. W przypadku zwłoki w uiszczeniu zapłaty naliczane będą odsetki ustawowe.  

    §4 

 

1. Zleceniodawca w dniu odbioru odpadów (zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie 

internetowej ZGKiM w Kleczewie) zobowiązany jest do wystawienia worków (tylko z naszym 

logo) w terminie określonym w paragrafie 1 pkt. 2 umowy do godz. 8.00, tak aby nie przeszkadzały w 

swobodnym poruszaniu się przechodniów oraz umożliwiały wykonanie usługi bez obowiązku 

wjeżdżania na teren posesji Zleceniodawcy. Miejsce wystawienia określać będzie mapka z 

wyznaczonymi trasami przejazdu samochodu odbierającego odpady(załącznik Nr 1 do umowy). 

2. Brak wystawionych worków w podanym terminie lub brak dostępu do nich skutkować może 

nieodebraniem nieczystości stałych. Zleceniobiorca zastrzega sobie, że nie będzie odbierał nieczystości 

w innych dodatkowych terminach. 

 §5 

 

1. Wszelkie zmiany w umowie wymagają  formy pisemnej. 

2. Zmiana ceny świadczonej usługi nie wymaga zmiany niniejszej umowy, lecz powiadomienia 

Zleceniodawcy w formie pisemnej. 

3. Zmiana stawki podatku VAT nie wymaga zmiany umowy ani dodatkowego powiadamiania Zleceniodawcy. 

 §6 

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.  

2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę, jedynie przed lub po okresie jej realizacji zgodnie z § 1 

umowy, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

§7 

 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§8 

 

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

 

 

  ZLECENIODAWCA                                                                ZLECENIOBIORCA 

 

 

        …………………………                                                            ……………………… 

                   /podpis/                                                                                          /podpis/ 

 

 

                                                        KLAUZULA INFORMACYJNA 

 



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

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

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

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. 

z o.o. w Kleczewie, w reprezentowany przez  Prezesa Zarządu, 

2. Siedzibą administratora danych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w 

Kleczewie ul. Rzemieślnicza 21, 62-540 Kleczew, 

3. Dane osobowe przetwarzane będą tylko dla potrzeb realizacji umowy wywozu nieczystości 

komunalnych. 

4. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych 

oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, 

żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie, w zakresie umożliwiającym dalszą realizację umowy. 

5. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma 

Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  

6. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i wydanych na ich 

podstawie aktów wykonawczych jest obowiązkowe oraz niezbędne do realizacji umowy. 

7. ZGKiM Sp. z o.o. w Kleczewie wyznaczyła inspektora ochrony danych, którym można się 

kontaktować poprzez e-mail: iod@zgkimkleczew.pl , tel. 63 270 14 00, w każdej sprawie 

dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, 

9. Pani/Pana dane osobowe mogą być  przekazywane: 

- podmiotom świadczącym na rzecz ZGKiM w Kleczewie : usługi prawne, windykacyjne, 

- operatorom pocztowym i kurierom, 

- bankom w zakresie realizacji płatności  

w zakresie niezbędnym do realizacji umowy wywozu nieczystości komunalnych, 

- organom uprawnionym do otrzymywania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa, 

jeżeli wystąpi taka okoliczność.  

         10.  Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane do końca trwania łączącej strony umowy, 

także później tj.    do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających 

z umowy i  w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego. 

11. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z 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. Z 2016r. nr 119, str. 1)- dalej RODO, ( tzn. przetwarzanie jest niezbędne do 

wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na twoje żądanie przed zawarciem 

umowy) art.6 ust. 1 lit. c RODO ( tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego, który na nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art.9 ust. 2 lit. f 

RODO ( tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).  

Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią klauzuli informacyjnej  

i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w powyższym zakresie.  

mailto:iod@zgkimkleczew.pl


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich dodatkowych danych osobowych w zakresie – numer telefonu- 

w celu szybkiego kontaktu stron umowy, w związku z realizacją przedmiotu umowy.  

 

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

                                                                                                               data i podpis  


