
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI ODBIORU ODPADÓW  
NR PWPW S.A./…………………./2020 

 
 

zawarta w Warszawie dnia …………………..r. pomiędzy następującymi Stronami: 
 
1. Polską Wytwórni ą Papierów Wartościowych S.A z siedzibą w Warszawie, przy 
ul. Sanguszki 1, 00-222, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 
KRS 62594, o kapitale zakładowym w wysokości 130.650.380,00 PLN opłaconym w całości, 
NIP 525-000-10-90, REGON 011836796, zwaną w dalszej części „ZLECENIODAWC Ą” nr 
BDO 000051774 
 
którą reprezentują: 
 
1) ……………………………...   - ………………………., 
 
2) …………………………..….   - ………………………., 
 
a 
 
2. .........................................................................................................................................., 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
.........................................................................................zwany dalej „ZLECENIOBIORC Ą" , 
 
którego reprezentują: 
 
1) ........................................   - ………………………., 
 
2) .........................................   - ………………………., 
 
 
Zleceniodawca i Zleceniobiorca łącznie zwani „Stronami”, zawierają niniejszą umowę (dalej: 
„Umowa”) o następującej treści:  
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy usług 
związanych z obowiązkiem zagospodarowania odpadami wymienionymi w Załączniku nr 1 
do Umowy. Usługa będzie realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa , 
w tym w szczególności z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

2. W ramach usługi, o której mowa w ust. 1, Zleceniobiorca zobowiązuje się do odbiorów 
odpadów z lokalizacji Zleceniodawcy oraz do nabywania od Zleceniodawcy rodzajów 
odpadów w zakresie określonym przez Strony.  

3. Rodzaje odpadów zostały określone w Załączniku nr 1 do Umowy. Podane w Załączniku nr 
1 ilości odpadów są wartościami szacowanymi nie stanowią zobowiązania Zleceniodawcy 
do ich przekazania w podanych ilościach. 

 



§ 2 
Termin realizacji umowy 

1. Umowa niniejsza została zawarta na czas nieoznaczony, 
2. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze 

skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  
3. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.  
 

§ 3 
Warunki realizacji umowy 

1. Zleceniobiorca jest zobowiązany do odbioru odpadów ze wskazanych przez Zleceniodawcę 
lokalizacji znajdujących się w Warszawie: przy ul. Sanguszki 1, ul. Karczunkowskiej 30 
oraz al. Niepodległości 146. 

2. Odbiór odpadów będzie następować własnym transportem Zleceniobiorcy na każdorazowe 
pisemne zlecenie Zleceniodawcy przesyłane Zleceniobiorcy drogą elektroniczną (na 
wskazany w § 7 ust. 2 adres e-mail) z dwudniowym wyprzedzeniem przed planowaną datą 
odbioru z danej lokalizacji. 

3. Brak reakcji Zleceniobiorcy na zlecenie będzie traktowane jednoznaczne z przyjęciem 
zlecenia.   

4. Każdorazowo przy odbiorze odpadów z lokalizacji Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca będzie 
wystawiał dokument o nazwie Karta Przekazania Odpadu, w których wskazane będą 
informacje o odbieranych odpadach w tym w szczególności: kod odpadu, rodzaj odpadu, 
określenie odpadu oraz ilość odpadu w Mg.  

 
§ 4 

Wynagrodzenie oraz warunki płatności 
1. Płatność na rzecz Zleceniodawcy będzie dokonana na rachunek bankowy nr 

............................. wskazany na fakturze VAT w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania 
przez Zleceniobiorcę prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

2. Podstawą do wystawiania faktur przez Zleceniodawcę są  Karty Przekazania Odpadu, które 
zostaną załączone do faktury.  

3. Płatność przysługująca Zleceniobiorcy na podstawie Umowy będzie dokonana na rachunek 
bankowy nr .............................. wskazany na wystawionej fakturze VAT, w terminie 30 dni, 
licząc od daty otrzymania przez Zleceniodawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

4. Podstawą do wystawiania faktur przez Zleceniobiorcę są Karty Przekazania Odpadu. 
5. Wysokość stawek dla obu Stron została określona w Formularzu ofertowym stanowiącym 

Załącznik nr 1 do Umowy. 
6. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 i ust. 3 obejmie wszystkie koszty związane z realizacją 

Umowy.  
7. Kwoty netto zostaną powiększone o podatek VAT w wysokości określonej zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa.  
8. Podstawą do wystawienia każdorazowej faktury VAT lub Zleceniobiorcę będą 

potwierdzone przez Strony Umowy karty przekazania odpadów i dokumenty wagowe, 
świadczące o odebraniu w danym miesiącu przez Zleceniobiorcę odpadów.  

9. Zleceniobiorca będzie wystawiać faktury najpóźniej 3 dni po zakończeniu danego miesiąca 
rozliczeniowego i dostarczać na adres Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., ul. 
Sanguszki 1, 00-222 Warszawa.  

10. Zleceniobiorca ma prawo doręczać faktury w formie elektronicznej, po uprzednim 
podpisaniu porozumienia w sprawie przesyłania faktur drogą elektroniczną i pod warunkiem 
przesyłania ich na adres poczty elektronicznej kancelaria.ogolna@pwpw.pl. 



11. Zleceniobiorca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy od dnia …………… 
r. przez cały okres obowiązywania Umowy będzie zamieszczony w wykazie, o którym 
mowa w art. 96b ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. 
Dz.U. z 2018 poz. 2174 z późn. zm.). Zleceniobiorca oświadcza również, iż znane mu są 
zasady rozliczeń i konsekwencji podatkowych związanych z koniecznością dokonywania 
płatności poprzez rachunek rozliczeniowy nr......................................................................... 

12. W przypadku dokonania zmian w numerze rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 7, 
Zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie 
Zleceniodawcę, nie później niż w terminie dwóch dni od daty dokonania zmiany oraz 
zaktualizowania danych zawartych w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 3 ustawy 
o podatku od towarów i usług.  

13. Jeżeli na dzień terminu płatności wynagrodzenia rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 
5 nie będzie zamieszczony w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od 
towarów i usług, Zleceniodawca ma prawo wstrzymania wypłaty wymagalnego 
wynagrodzenia do czasu ujawnienia rachunku bankowego Zleceniobiorcy w wykazie, 
o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług. 

14. W przypadku niewypłacenia przez Zleceniodawcę wynagrodzenia w sytuacji wskazanej 
w ust. 7, Zleceniobiorcy nie przysługuje prawo do żądania odsetek za okres wstrzymania 
wypłaty wynagrodzenia, zaprzestania świadczenia usług oraz wypowiedzenia niniejszej 
Umowy. 

15. Zleceniobiorca gwarantuje niezmienność wysokości wynagrodzenia, wskazanego w ust. 1 
oraz w ust. 3 przez cały czas okres Umowy.  

16. W związku z art. 4c Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 118 ze zm.) 
Zleceniodawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 
6 Ustawy. 

 
§ 5 

Obowiązki Zleceniobiorcy 
1. Zleceniobiorca posiada uprawnienia do świadczenia usług w zakresie przewidzianym 

w umowie, jak również niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny 
i techniczny oraz pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu Umowy.  

2. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada niezbędne zezwolenia na prowadzenie działalności 
w zakresie gospodarowania odpadami, w szczególności zbierania i transportu odpadów, 
i został mu nadany nr BDO. Przedmiotowe zezwolenia stanowią Załącznik nr 3 do Umowy.  

3. Zleceniobiorca przedłoży ważne decyzje administracyjne organów właściwych dla spraw 
ochrony środowiska, odnoszące się do procesów zagospodarowania odpadów wraz 
z oświadczeniem o prowadzeniu działalności zgodnie z wymaganiami decyzji.  

4. Zleceniobiorca będzie dostarczał dokumenty potwierdzające odzysk przekazywanych 
odpadów opakowaniowych zgodnie z wzorami określonymi w przepisach 
o zagospodarowaniu odpadów opakowaniowych. 

5. Jeżeli Zleceniobiorca nie dysponuje instalacją/urządzeniami do zagospodarowania 
odpadów, wskaże końcowego odbiorcę odpadów i udokumentuje istnienie trwałych 
związków z nim, gwarantujących nieprzerwane wykonywanie usługi przez cały okres 
trwania Umowy. 

6. Zleceniobiorca przedłoży oświadczenie wskazujące miejsce przetwarzania odpadów. 



7. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, 
technologicznych, organizacyjnych i innych informacji, stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa PWPW S.A., które pozyskał w trakcie wykonywania Umowy. 

8. W trakcie realizacji czynności związanych z odbiorem odpadów Zleceniobiorca 
zobowiązany będzie do przestrzegania wszelkich postanowień wewnętrznych 
Zleceniodawcy, między innymi Regulaminu ruchu osobowego i systemu przepustek 
w PWPW S.A. oraz Regulaminu ruchu materiałowego w PWPW S.A., ponadto przepisów 
z zakresu ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz bhp. 

9. Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić zalegalizowaną wagę, na której następować 
będzie ważenie odpadów Zleceniodawcy. 

 
§ 6 

Obowiązki Zleceniodawcy 
1. Zleceniodawca oświadcza, że jest wytwórcą odpadów w rozumieniu ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, przekazywanych Zleceniobiorcy, zgodnie z zakresem 
posiadanych zezwoleń administracyjnych. 

2. Zleceniodawca zapewni dojazd zgodnie z obowiązującymi zasadami ruchu osobowego 
wynikającymi z regulacji wskazanych w § 5 ust. 8 do miejsca gromadzenia odpadów oraz 
ich załadunek na środek transportu Zleceniobiorcy. 
 

§ 7 
Nadzór nad realizacją umowy 

1. Osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją Umowy ze strony Zleceniodawcy: 
…………………………, tel. ……………………, e-mail………………………….. 
…………………………, tel. ……………………, e-mail………………………….. 

2. Osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zleceniobiorcy: 
…………………………, tel. ……………………, e-mail………………………….. 
…………………………, tel. ……………………, e-mail………………………….. 
 

§ 8 
Kary umowne 

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Zleceniodawcy przysługuje 
prawo do naliczenia Zleceniobiorcy kar umownych:  
1) z tytułu odstąpienia przez Zleceniodawcę od Umowy, z przyczyn zależnych od 

Zleceniobiorcy, w wysokości 50 % wartości ostatniej faktury zapłaconej przez 
Zleceniodawcę, 

2) za opóźnienie w realizacji odbioru odpadów w terminie określonym w zleceniu, 
o którym mowa w § 3 ust. 2,  w wysokości 10 % wartości danego zlecenia za każdy 
roboczy dzień opóźnienia. 

2. Zleceniobiorca oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych, 
o których mowa w ust. 1 z wynagrodzenia.  

3. Zleceniodawca może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na 
zasadach ogólnych. 

 
§ 9 

Tajemnica handlowa 



Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy handlowej dotyczącej niniejszej 
Umowy, jak również do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji na temat 
Zleceniodawcy, będących w posiadaniu Zleceniobiorcy, a niepodanych do wiadomości 
publicznej. 
 

§ 10 
Informacje poufne 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności i nie przekazywania osobom trzecim, 
w tym także nieupoważnionym pracownikom informacji o Umowie oraz jakiejkolwiek 
informacji o charakterze technicznym, technologicznym, prawnym, handlowym, 
organizacyjnym, finansowym lub innym, dotyczącym przedsiębiorstwa Zleceniodawcy, 
podmiotów z nim współpracujących oraz klientów i kontrahentów, którą Zleceniobiorca 
uzyska przy wykonywaniu niniejszej Umowy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
Zleceniodawcy w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji niezależnie od tego, czy naniesiono na nich stosowną klauzulę. 

2. Informacje uzyskane przez Zleceniobiorcę w związku z realizacją Umowy nie mogą być 
ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy. 

3. Strony ustalają, że obowiązek zachowania poufności nie obejmuje informacji, które są 
powszechnie znane, z zastrzeżeniem, że nie stały się one powszechnie znane w wyniku 
naruszenia niniejszej Umowy. 

4. Strony będą zwolnione z zachowania poufności informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa Zleceniodawcy, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynika 
z obowiązujących przepisów prawa. W każdym takim przypadku Strona będzie 
zobowiązana do: 
1) natychmiastowego poinformowania drugiej Strony o obowiązku ujawnienia tych 

informacji lub też o dokonanym ujawnieniu ze wskazaniem zakresu ujawnienia i osoby 
lub osób, na rzecz których ujawnienie ma nastąpić lub nastąpiło, 

2) ujawnienia tylko niezbędnej części informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa Zleceniodawcy,  

3) podjęcia wszelkich możliwych działań celem zapewnienia, iż ujawnione informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Zleceniodawcy będą traktowane w sposób 
poufny i wykorzystywane będą tylko dla celów uzasadnionych celem ujawnienia. 

5. Strony zobowiązują się pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej do zachowania 
w poufności informacji, o których mowa w ust. 1, w okresie trwania Umowy oraz 5 (słownie: 
pięciu) lat po jej rozwiązaniu lub zakończeniu. 

 
§ 11 

Przetwarzanie danych osobowych 
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 (RODO) PWPW S.A. informuje, że: 

1) Administratorem, w rozumieniu RODO danych osobowych Zleceniobiorcy jest 
PWPW S.A. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa, 

2) osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i informacji związanych z przetwarzaniem 
danych osobowych Zleceniobiorcy jest Inspektor Ochrony Danych. Dane kontaktowe 
Inspektora Ochrony Danych w PWPW S.A. (adres e-mail: iod@pwpw.pl; nr tel. 22 
235 20 00), 

3) dane osobowe Zleceniobiorcy przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji Umowy, 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO; 



4) odbiorcą danych osobowych Zleceniobiorcy mogą być podmioty, którym ujawnione 
zostaną dane osobowe w związku z prowadzoną przez Zleceniodawcę działalnością; 

5) dane osobowe Zleceniobiorcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani 
organizacji międzynarodowej; 

6) dane osobowe Zleceniobiorcy będą przechowywane przez okres niezbędny do 
realizacji celu przetwarzania; 

7) Zleceniobiorca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 
danych; 

8) Zleceniobiorca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż 
przetwarzanie danych osobowych Zleceniobiorcy narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych, 

9) podanie przez Zleceniobiorcę danych osobowych jest dobrowolne niemniej jednak 
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przetwarzania 
danych osobowych do wskazanego powyżej celu. 

 
§ 12 

Wypowiedzenie umowy 
1. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w następujących 

przypadkach: 
1) z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec danego 

miesiąca kalendarzowego, 
2) w trybie natychmiastowym przez każdą ze Stron, w przypadku niewywiązania się lub 

nienależytego wywiązywania się przez drugą Stronę z postanowień Umowy, 
3) w każdym czasie na zgodny wniosek Stron.  

2. Zleceniodawcy przysługuje również prawo do wypowiedzenia Umowy w przypadku, gdy 
zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Zleceniobiorcy w zakresie uniemożliwiającym 
prawidłową realizację niniejszej Umowy. 

 
§ 13 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) oraz innych 
obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych. 

2. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności. 
3. Strony dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory rozstrzygnąć polubownie. 

W przypadku, gdy nie dojdą do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez Sąd 
Powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron Integralną część stanowią załączniki: 
4.1 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 
4.2 Załącznik nr 2 - Polityka ZSZ 
4.3 Załącznik nr 3 - Decyzja/zezwolenie Zleceniobiorcy na gospodarowanie odpadami 
 

 
 
 
 Zleceniodawca                                  Zleceniobiorca 
 



 
  



Załącznik nr 2 do Umowy 

 


