UMO WA Nr DZP1 /zp/_____ /201 9
na
SPRZEDAŻ ENERGI I ELEKTRY CZNEJ
zawarta w dniu ___________ 2019r

z mocą obowiązującą od 01.01.2020r. w Ostródzie

pomiędzy:
Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o. o. z siedzibą
Rudno 17, 14-100 Ostróda, adres biura 14-100 Ostróda, ul. Czarnieckiego 28, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000311869, NIP 741-20-74-997, REGON
280320880, reprezentowaną przez: Prezesa Zarządu Leszka Rochowicza, zwaną dalej
„Zamawiającym”
a
[dane rejestrowe i adresowe Wykonawcy], zwanym dalej „Wykonawcą”

Wykonawca i Zamawiający (w treści Umowy zwani są Stronami) na podstawie postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.
2019 r., poz.1986) zawierają Umowę o następującej treści:

§1
Postanowienia wstępne
1.

Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się na warunkach określonych przepisami ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2019, poz. 755) (dalej: „Prawo
energetyczne”), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do Prawa energetycznego
oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2019,
poz.1145)

(dalej:

„Kodeks

Cywilny”),

zasadami

określonymi

w

koncesjach,

postanowieniami niniejszej Umowy, oraz w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U.2018, poz. 1986).
2.

Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do lokalnego
Operatora Systemu Dystrybucyjnego ENERGA Operator S.A. (zwanego dalej OSD), z
którym Zamawiający ma zawartą umowę o świadczenie takich usług dystrybucyjnych na
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czas nieokreślony. Niniejsza Umowa reguluje wyłącznie warunki sprzedaży energii
elektrycznej i nie zastępuje umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
3.

Wykonawca oświadcza, ż posiada koncesję na obrót energią elektryczną z dnia [data
dzienna], nr [numer], wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

4.

Wykonawca oświadcza, że ma zawartą stosowną umowę z OSD, umożliwiającą sprzedaż
energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej
OSD.

5.

Wykonawca zapewnia, że nie ma żadnych przeszkód prawnych bądź faktycznych do
realizacji przez niego niniejszej Umowy.
§2
Zobowiązania Stron

1.

Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej do obiektów
Zamawiającego, wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy (dalej: Obiekty).

2.

Wykonawca zobowiązuję się we własnym zakresie, w granicach i na podstawie warunków
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej lokalnego OSD bądź umowy łączącej go z
OSD (GUD) lub innego dokumentu określającego szczegółowe warunki korzystania z sieci
dystrybucyjnej oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania
rozwoju sieci dystrybucyjnej, a także zasady bilansowania systemu dystrybucyjnego
i zarządzania ograniczeniami systemowymi., terminowo pozyskać dane pomiarowe od
OSD.

3.

Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się do:
a)

sprzedaży energii elektrycznej do Obiektów z zachowaniem obowiązujących
standardów jakościowych wskazanych w § 4 niniejszej Umowy;

b)

prowadzenia ewidencji wpłat należności, zapewniającej poprawność rozliczeń;

c)

udostępnienia

na

każde

wezwanie

Zamawiającego

danych

pomiarowo-

rozliczeniowych w zakresie sprzedaży energii elektrycznej do Obiektów, otrzymanych
od właściwego OSD;
d)

od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązuje się załatwić wszelkie
formalności związane ze zgłoszeniem OSD zmiany sprzedawcy na okres od
01.01.2020 do 31.12.2021. Wykonawca bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność
za błędy wynikłe podczas zgłoszenia i pokryje wszelkie koszty wynikłe z tego tytułu,
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pod warunkiem że błędy te nie będą spowodowane przekazaniem błędnych danych
przez Zamawiającego.
4.

Zamawiający zobowiązuje się do:
a)

pobierania energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami
Umowy;

b)

terminowego regulowania należności za dostarczoną energię elektryczną;

c)

przekazywania Wykonawcy istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy, w
szczególności informacji o zmianach w umowie dystrybucyjnej mających wpływ na
realizację Umowy, zmianie licznika w układzie pomiarowo-rozliczeniowym wraz z
podaniem jego numeru.

5.

Zamawiający oświadcza, iż posiada umowę o świadczenie usług dystrybucji, oraz zapewni
jej utrzymanie w mocy przez cały okres trwania Umowy sprzedaży energii elektrycznej.
W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy
Zamawiającym a OSD lub zamiarze jej rozwiązania, Zamawiający zobowiązany jest
niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o tym fakcie.

6.

Strony zobowiązują się do:
a)

niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub usterkach
w układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających
wpływ na rozliczenia za energię;

b)

zapewnienia wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do materiałów
stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię.

7.

Strony ustalają, że w przypadku wprowadzenia, w trybie zgodnym z prawem, ograniczeń w
dostarczaniu i poborze energii, Zamawiający jest obowiązany do dostosowania dobowego
poboru energii do planu ograniczeń stosownie do komunikatów radiowych lub
indywidualnego zawiadomienia. Za ewentualne wynikłe z tego tytułu szkody Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialności.
8.

Zamawiający zastrzega, iż może nie wykorzystać w całości zakontraktowanej ilość
energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy. Przewidywane zużycie energii z nie
stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Ilość
pobranej energii elektrycznej do zapłaty zostanie ustalona w oparciu o odczyty układów
pomiarowo-rozliczeniowych.
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§3
Bilansowanie handlowe
1.

Zgodnie z art. 3 pkt 40 Prawa energetycznego bilansowanie handlowe jest to zgłaszanie
operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego przez podmiot odpowiedzialny
za bilansowanie handlowe, do realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej, zawartych
przez użytkowników systemu i prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości
dostarczonej albo pobranej energii elektrycznej i wielkości określonych w tych umowach
dla każdego okresu rozliczeniowego.

2.

W ramach niniejszej Umowy oraz bez dodatkowego wynagrodzenia, Wykonawca jest
odpowiedzialny za bilansowanie handlowe.

3.

Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych z
niezbilansowaniem.

4.

Zamawiający oświadcza, iż wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem
handlowym wynikające z niniejszej Umowy, w tym opracowywanie i zgłaszanie grafików
handlowych do OSD, przysługują Wykonawcy.

§4
Standardy jakościowe
1.

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi
zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego.

2.

Wykonawca nie gwarantuje ciągłości sprzedaży energii elektrycznej oraz nie ponosi
odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej do Obiektów w przypadku klęsk
żywiołowych, awarii w systemie oraz awarii sieciowych, jak również z powodu wyłączeń
dokonywanych przez OSD. Szczegółowe zasady dot. niedotrzymania ciągłości dostaw
energii elektrycznej regulowane są w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej podpisanej z lokalnym OSD.

3.

W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi Wykonawca zobowiązany
jest do udzielenia bonifikat w wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Energii
z dnia 06 marca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 503) w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną - § 42 cyt.
rozporządzenia.
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§5
Ceny i stawki opłat
1.

Strony ustalają cenę za energię elektryczną w zł za 1 MWh obowiązującej od dnia
01.01.2020 do dnia 31.12.2021 w wysokości określonej w Ofercie Wykonawcy z dnia
______ oraz Formularzu cenowym, które stanowią załączniki Nr 2 i 3 do umowy, tj:
Cena energii elektrycznej (Obrót) 2020-2021*
Cena Netto

Wartość
Vat**

Cena Brutto

___

23%

___

cena za energię elektryczną czynną całodobową w zł/MWh – Taryfa C11

Cena energii elektrycznej (Obrót) 2020-2021*
Cena Netto

Wartość
Vat**

Cena Brutto

____

23%

____

cena za energię elektryczną czynną całodobową w zł/MWh – Taryfa B23
2.

Z przyczyn formalno-prawnych Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia
zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do 31.12.2021.

3.

Cena określona w ust. 1 ulega zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki
podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem
akcyzowym, o wartość wynikającą z tych zmian.

4.

Ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 1, obejmują wszystkie koszty i składniki
związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz należności wynikające z obowiązujących
przepisów.

5.

Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w
przypadku wystąpienia zmian o których mowa w art. 142 ust. 5 Ustawy Pzp. Zmiana
wysokości wynagrodzenia nastąpi, jeżeli strona Umowy, która wnioskuje o tę zmianę w
przedstawionej kalkulacji kosztów wykonania zadania wykaże wpływ zmian, o których
mowa w art. 142 ust. 5 Ustawy Pzp na koszty wykonania zadania. Zmiana wysokości
wynagrodzenia o których mowa w art. 142 ust. 5 Ustawy Pzp nastąpi w formie aneksu do
Umowy sprzedaży energii elektrycznej, który obowiązywał będzie od dnia wejścia w życie
przepisów, na podstawie których dokonane zostaną zmiany, o których mowa w art. 142 ust.
5 Ustaw

6.

Zamawiający oświadcza, iż jest nabywcą końcowym w rozumieniu przepisów ustawy o
podatku akcyzowym.
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§6
Rozliczenia
1.

Strony ustalają, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z
okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD działającym na danym terenie.
Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy w
wysokości określonej w § 5 ust. 1 netto za 1 MWh zużytej energii elektrycznej na podstawie
wskazań układu/układów pomiarowo – rozliczeniowego/rozliczeniowych udostępnionych
przez OSD w danym okresie rozliczeniowym do Obiektów, powiększone o podatek VAT.

2.

Faktury będą obejmować wynagrodzenie jedynie za rzeczywiście pobraną energię w danym
okresie

rozliczeniowym,

ustaloną

na

podstawie

wskazań

układu

pomiarowo-

rozliczeniowego lub danych pomiarowo - rozliczeniowych, udostępnianych Wykonawcy
przez OSD.
3.

W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiaroworozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie pobranej energii
elektrycznej Strony są zobowiązane do przekazania środków finansowych należnych za
energię elektryczną na podstawie ilości energii elektrycznej stanowiącej średnią liczbę
jednostek energii elektrycznej za okres doby (obliczaną na podstawie sumy jednostek
energii elektrycznej prawidłowo wykazanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy w
poprzednim okresie rozliczeniowym, podzieloną przez liczbę dni tego okresu
rozliczeniowego), pomnożoną przez liczbę dni okresu, którego dotyczy korekta faktury. W
wyliczaniu wielkości korekty należy uwzględnić sezonowość poboru energii elektrycznej
oraz inne udokumentowane okoliczności mające wpływ na wielkość poboru tej energii.

4.

Podstawą do wyliczenia wielkości korekty faktury jest:
A. wielkość błędu odczytu lub wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego
B. jeżeli określenie wielkości błędu, o którym mowa w lit. A, nie jest możliwe, podstawę do
wyliczenia wielkości korekty stanowi średnia liczba jednostek energii elektrycznej za okres
doby (obliczaną na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej prawidłowo wykazanych
przez układ pomiarowo-rozliczeniowy w poprzednim okresie rozliczeniowym, podzieloną
przez liczbę dni tego okresu rozliczeniowego), pomnożoną przez liczbę dni okresu, którego
dotyczy korekta faktury.

5.

Jeżeli nie można ustalić średniego dobowego zużycia energii elektrycznej na podstawie
poprzedniego okresu rozliczeniowego, podstawą wyliczenia wielkości korekty jest
wskazanie układu pomiarowo-rozliczeniowego z następnego okresu rozliczeniowego.
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6.

W wyliczaniu wielkości korekty należy uwzględnić sezonowość poboru energii elektrycznej
oraz inne udokumentowane okoliczności mające wpływ na wielkość poboru tej energii.

7.

Jeżeli błędy wskazane w ust. 3 spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za
dostarczoną energię elektryczną Wykonawca jest obowiązany dokonać korekty uprzednio
wystawionych faktur. Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń wskazanych w fakturze
korygującej podlega zaliczeniu na poczet płatności w najbliższym okresie rozliczeniowym,
chyba że Zamawiający zażąda jej zwrotu. W przypadku powstania niedopłaty zostanie
wystawiona faktura VAT.

8.

Wykonawca winien dokonać również korekty faktur wystawionych z zastosowaniem cen
innych niż ceny wymienione w § 5 ust. 1.

9.

Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia
Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, z terminem
płatności określonym na ___ dni od daty prawidłowego wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcę, przelewem na konto Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do
doręczenia faktury na co najmniej 7 dni przed określonym terminem płatności. W razie
niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze VAT zostanie
automatycznie przedłużony o czas opóźnienia.

10.

Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca
wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

§7
Płatności
1.

Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.

2.

W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktur, Wykonawca może obciążyć
Zamawiającego odsetkami za opóźnienie.

3.

O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się
wzajemnie powiadamiać, pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi
operacjami bankowymi.
§8
Wstrzymanie sprzedaży energii

1.

Wykonawcy przysługuje prawo złożenia do OSD wniosku o wstrzymanie dostarczania
energii w przypadku gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną, co
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najmniej 30 dni po upływie terminu płatności. Cena jednostkowa energii elektrycznej netto
zawiera kwotę podatku akcyzowego.
2.

Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie dostarczania
energii elektrycznej przez OSD na wniosek Wykonawcy, po powiadomieniu
Zamawiającego.

3.

Wstrzymanie sprzedaży energii dotyczyć będzie Obiektu, na którym występuje zadłużenie.

4.

Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez OSD
na wniosek Wykonawcy może nastąpić po uregulowaniu zaległych należności za energię
elektryczną oraz dodatkowych opłat związanych ze wznowieniem dostawy energii na rzecz
OSD wynikających z jego aktualnej taryfy.
§9
Okres obowiązywania Umowy

1.

Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony od daty jej podpisania do dnia
31.12.2021.

2.

Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia 01.01.2020 na
czas określony do dnia 31.12.2021.

§ 10
Rozwiązanie Umowy
1.

Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony
wszelkich zobowiązań z niej wynikających.

2.

Strony dopuszczają możliwość dokonania przez Zamawiającego cesji praw i przejęcia
obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na inny podmiot w przypadku zmiany
właściciela lub posiadacza Obiektu, do którego dostarczana jest energia elektryczna na
podstawie niniejszej Umowy. W takim przypadku cesja nastąpi zgodnie z przepisami
Kodeksu Cywilnego.

3.

Umowa może być rozwiązana przez jedną ze Stron w trybie natychmiastowym w
przypadku, gdy druga ze Stron, pomimo pisemnego wezwania i wyznaczenia terminu na
usunięcie naruszeń, rażąco i uporczywie narusza warunki Umowy.

4.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, gdy:
a)

wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia UmowyZamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia
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wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za wykonanie części Umowy.
b)

w przypadku rażącego i uporczywego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków
wynikających z Umowy, w tym wykonywania przedmiotu Umowy niezgodnie ze
złożoną ofertą - Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

5.

W przypadku, gdy Wykonawca, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zaprzestanie
na stałe, bądź tymczasowo, sprzedaży energii elektrycznej na rzecz Zamawiającego,
skutkiem czego sprzedaż ta będzie realizowana przez tzw. sprzedawcę rezerwowego, o czym jest
mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 ppkt b) Prawa energetycznego, Wykonawca będzie
zobowiązany do naprawienia powstałej stąd szkody. Za powstałą w takiej sytuacji szkodę
uważa się w szczególności różnicę w kosztach zakupu energii elektrycznej od tzw.
sprzedawcy rezerwowego, w stosunku do kosztów, jakie powinny były zostać poniesione na
podstawie niniejszej Umowy. Dotyczy to całego okresu realizacji sprzedaży energii
elektrycznej przez tzw. sprzedawcę rezerwowego, z tym, że nie dłużej niż do chwili wznowienia
sprzedaży przez Wykonawcę bądź innego sprzedawcę energii elektrycznej wyłonionego w
przetargu publicznym, z tym, że nigdy dłużej niż do dnia wskazanego w §9 ust. 2 niniejszej
Umowy.

6.

W sytuacji, o której mowa w ust. 5 powyżej, jeżeli Wykonawca nie wznowi sprzedaży
elektrycznej w przeciągu 2 miesięcy, to w takim przypadku stosuje się odpowiednio ust. 4
b) powyżej, z tym, że Zamawiający zachowuje swoje roszczenie o naprawienie szkody, o
którym mowa w ust. 5 powyżej.

7.

Rozwiązanie oraz odstąpienie od Umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie,
powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

§ 11
Postanowienia końcowe
1.

Wykonawca zobowiązuje się do pozyskania we własnym zakresie od właściwego OSD
wszelkich danych niezbędnych do skutecznego przeprowadzenia zmiany sprzedawcy
energii elektrycznej.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia, względnie do złożenia pisemnego wniosku do
właściwego OSD o zmianę grup taryfowych dla poszczególnych Obiektów lub zmianę
lokalizacji Obiektów, o ile taka zmiana będzie konieczna.
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3.

Strony przyjmują, że Wykonawca zgłosi właściwemu OSD niniejszą Umowę do realizacji
w terminie gwarantującym rozpoczęcie sprzedaży energii przez Wykonawcę w terminie
wskazanym w § 9 ust. 1 Umowy.

4.

Zamawiający ma prawo do dokonania zmiany grupy taryfowej oraz mocy umownej w
trakcie realizacji zamówienia lub odłączenia Obiektu lub dołączenie nowych punktów
poboru w obrębie grup taryfowych określonych w SIWZ oraz ofercie Wykonawcy dla
poszczególnych Obiektów w trakcie trwania Umowy, co będzie dokonywane na podstawie
aneksu do Umowy, bez konieczności renegocjonowania warunków Umowy.

5.

Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa szczególnego, pozwalającego na
podjęcie czynności wskazanych w ust. 1-2 powyżej. Pełnomocnictwo stanowi Załącznik
Nr 4.

6.

Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku
realizacji niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

7.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową stosuje się Kodeks Cywilny, Prawo
energetyczne wraz z aktami wykonawczymi oraz Prawo zamówień publicznych.

8.

Strony ustalają, że w granicach dyspozycji art. 144 ustawy Pzp oraz na wniosek
Zamawiającego możliwa jest zmiany grupy taryfowej oraz mocy umownej w obrębie grup
taryfowych określonych w SIWZ oraz ofercie Wykonawcy dla poszczególnych Obiektów,
zwiększenie lub zmniejszenie liczby punktów poboru, które to zmiany będą dokonywane
na podstawie aneksu do Umowy.

§ 12
1.

Strony zobowiązane są do informowania się o:
a)

zmianach adresów oraz zmianach numerów faksów. W razie zaniedbania
powyższego obowiązku, korespondencja przekazana na dotychczasowy adres lub
numer faksu, uważana jest za doręczoną;

b)

zmianach w strukturze organizacyjnej, dotyczących określonych w Umowie nazw,
adresów;

c)
2.

zmianach osób reprezentujących strony.

Wykonawca wyznacza do współpracy z Zamawiającym: _________________.

3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla
Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.
4. Załączniki do Umowy
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a) Lista Obiektów i moc taryfowa - Załącznik nr 1;
b) Oferta Wykonawcy - Załącznik nr 2;
c) Formularz cenowy - Załącznik nr 3;
d) pełnomocnictwo Zamawiającego dla Wykonawcy - Załącznik Nr 4.
e) Oświadczenie o zawartej i

obowiązującej umowie z lokalnym Operatorem Systemu

Dystrybucyjnego ENERGA Operator S.A.-Załącznik nr 5.
5. Wszelkie ewentualne spory wynikające z realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie lub
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Zmiany umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 3 , wymagają formy pisemnej w postaci
aneksu, pod rygorem nieważności.
§ 13
Obowiązek informacyjny realizowany przez Zamawiającego
wobec Wykonawcy/osób podpisujących umowę w imieniu
wykonawcy i osób trzecich
1. Zamawiający, działając na mocy art. 13 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 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informuje Pana/Panią, że:
1) Administratorem Danych Osobowych jest: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych RUDNO Sp. z o. o. z siedzibą Rudno 17, 14-100 Ostróda, adres biura 14100 Ostróda, ul. Czarnieckiego 28, wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd
Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS
0000311869, NIP 741-20-74-997, REGON 280320880
2) Zamawiający

powołał

Inspektora

Ochrony

Danych

Osobowych,

kontakt

e-

mail:m.bawolska@zuopkrudno.pl nr tel. 664742152;
3) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu (dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej
prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną
lub członka organu zarządzającego Wykonawcy będącego osobą fizyczną)
1.3.1. zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy;
1.3.2. przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia na wypadek
kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;
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1.3.3. przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia oraz pozostałej
dokumentacji do archiwum, a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i
zniszczenia);
1.3.4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. c) RODO;
1.3.5. ustalenia, dochodzenia, egzekwowania, obrony lub ochrony roszczeń lub praw
związanych z wykonywaniem Umowy, stanowiących prawnie uzasadniony interes
Zamawiającego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; w zakresie: dane zwykłe konieczne
do prawidłowej realizacji Umowy, a w szczególności imię, nazwisko, PESEL, zajmowane
stanowisko, miejsce
pracy, numer telefonu, adres e-mail, a także inne dane osobowe wymagane zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, a także w przypadku złożenia pełnomocnictwa,
oświadczeń i innych dokumentów – dane osobowe w nich zawarte;
4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego jest art. 6 ust. 1
lit. c) i f) RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Zamawiającego wskazuje się
konieczność zawarcia i realizacji Umowy zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie
przepisami;
5) dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, jeżeli przepisy szczególne tak
stanowią;
dane osobowe nie będą przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w
rozumieniu RODO;
6) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji
Umowy oraz przez okres, w którym Zamawiający będzie realizował cele wynikające z
prawnie

uzasadnionych

interesów

administratora

danych,

które

są

związane

przedmiotowo z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie
obowiązującego;
7) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, z
zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa;
8) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych;
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9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, o ile obowiązek ten nie wynika z przepisów
prawa, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe zawarcie i realizacja Umowy;
10) Zamawiający nie będzie przeprowadzał zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w
tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.
2. Wykonawca jest zobowiązany poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby
fizyczne kierowane do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca, a których dane osobowe będą
przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o:
1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu;
2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego.
3. Na mocy art. 14 RODO, Wykonawca jest zobowiązany wykonać, w imieniu Zamawiającego
obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w §13 ust. 2 Umowy, przekazując im
treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w §13 ust. 1 Umowy, wskazując jednocześnie tym
osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował
będzie Zamawiający.
4. Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane
podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga również spełnienia
obowiązków, o których mowa w §13 ust. 2 i 3 Umowy.
§ 14
Powierzenie przez Zamawiającego przetwarzania danych
1. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu
objętym Umową.
2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem powierzanych danych osobowych w zakresie
określonym w Umowie w rozumieniu RODO i przetwarza powierzane dane osobowe
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Na potrzeby realizacji Umowy Zamawiający, jako administrator danych osobowych powierza
Wykonawcy, który staje się tym samym podmiotem przetwarzającym, przetwarzanie danych
osobowych w rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO w celu:
1) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy;
2) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, a wymienionych w art.
6 ust. 1 lit. c) RODO;
3) ustalenia, dochodzenia, egzekwowania, obrony lub ochrony roszczeń lub praw
związanych z wykonywaniem Umowy, stanowiących prawnie uzasadniony interes
Zamawiającego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
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4) w zakresie danych zwykłych koniecznych do prawidłowej realizacji Umowy, a w
szczególności imię, nazwisko, adres email, numer telefonu oraz inne dane osobowe, a
także innych danych osobowych, gdy konieczność ich przetwarzania wynika z
obowiązujących przepisów prawa,
4. Dane osobowe przetwarzane przez Wykonawcę obejmują wyłącznie takie dane o osobach
fizycznych, które są niezbędne do realizacji celów wskazanych w §14 ust. 3 Umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym
personelem, umożliwiającym mu prawidłowe wykonanie usług objętych postanowieniami §14
Umowy, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych. Jednocześnie
Wykonawca

zapewni

wystarczające

gwarancje

wdrożenia

odpowiednich

środków

technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych odpowiadało
wymogom RODO.
6. W szczególności, Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że:
1) spełnia wymagania określone w aktualnych przepisach o ochronie danych osobowych, w
szczególności zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO, w tym art.
25 i 32 i chroniło prawa osób, których dane dotyczą;
2) osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy, spełniają wymagania aktualnych
przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności w zakresie znajomości tych
przepisów i są upoważnione przez Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych,
zgodnie z tymi przepisami;
3) osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy zobowiązały się do zachowania
tajemnicy w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu realizacji Umowy
powierzenia, tzn. zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz informacji
dotyczących sposobów ich zabezpieczeń, zarówno w czasie trwania Umowy, jak i po jej
zakończeniu, bez względu na czas trwania ich stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego z Wykonawcą.
7. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności, do:
1) podjęcia, przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych danych, o których mowa w
§14 ust. 3 Umowy, środków zabezpieczających dane osobowe oraz spełnienia wymagań,
o których mowa w §14 ust. 5 i 6 Umowy zgodnie z wymogami określonymi w RODO;
2) przetwarzania powierzonych danych osobowych:
7.2.1. wyłącznie w celach i zakresie określonych w §14 ust. 3 Umowy;
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7.2.2. nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji Umowy;
7.2.3. z zapewnieniem wymagań, o których mowa w §14 ust. 5 i 6 Umowy;
3) wspomagania Zamawiającego przy uwzględnieniu charakteru przetwarzania danych
osobowych:
7.3.1. w wywiązaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą w
zakresie wykonywania jej praw określonych w RODO, poprzez odpowiednie środki
techniczne i organizacyjne;
7.3.2. w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32 - 36 RODO, w zakresie
posiadanych informacji.
4) wypełnienia, w imieniu Zamawiającego, jako administratora danych, według wzoru
ustalonego przez Zamawiającego (§13 ust. 1), obowiązku informacyjnego wobec osób,
których dane będzie zbierać i przetwarzać, a który to obowiązek wynika z aktualnych
przepisów o ochronie danych osobowych, tzn. z art. 13 lub 14 RODO;
5) prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych
dokonywanych w imieniu Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami art. 30 ust.2 RODO.
8. Wykonawca jest zobowiązany, niezwłocznie po zakończeniu przetwarzania danych
osobowych (po zakończeniu realizacji Umowy), zgodnie z decyzją Zamawiającego zwrócić
dane osobowe, bądź trwale je zniszczyć.
9. Wykonawca zobowiązuje się zawiadamiać Zamawiającego o każdym, związanym z realizacją
Umowy:
1) żądaniu udostępnienia danych osobowych – bez zbędnej zwłoki;
2) udostępnieniu danych osobowych uprawnionemu podmiotowi – bez zbędnej zwłoki;
3) żądaniu osoby, której dane dotyczą, związanym z wypełnianiem jej praw wynikających z
RODO - najpóźniej w dniu następnym po wpłynięciu żądania;
4) stwierdzonym incydencie naruszenia ochrony danych osobowych wraz z przekazaniem
wszelkich informacji dotyczących incydentu, zgodnie z art. 33 RODO, będących w
posiadaniu Wykonawcy - nie później, niż w ciągu 2 godzin od momentu stwierdzenia
incydentu naruszenia, a także w przypadku pozyskania dodatkowych informacji w
późniejszym czasie, przekazywać je bez zbędnej zwłoki na bieżąco.
10. Jako podmiot, któremu Zamawiający powierza przetwarzanie danych osobowych,
Wykonawca ponosi odpowiedzialność w zakresie przestrzegania aktualnych przepisów o
ochronie danych osobowych, tzn.:
1) w zakresie obowiązków, jakie RODO nakłada wprost na podmiot przetwarzający;
2) przez cały okres trwania Umowy - w zakresie przestrzegania postanowień §14 Umowy.
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11. Wykonawca, zgodnie z art. 28 ust. 10 i art. 82 ust. 2 RODO ponosi odpowiedzialność wobec
Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody, powstałe w wyniku przetwarzania danych
osobowych, niezgodnego z Umową – w zakresie ochrony danych osobowych, Umową lub
aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych.
12. Zamawiającemu jako administratorowi danych osobowych przysługuje prawo do
1) kontroli sposobu przetwarzania i zabezpieczenia przez Wykonawcę danych osobowych, w
tym żądania przedłożenia dokumentów, których posiadanie i prowadzenie przez podmiot
przetwarzający wynika wprost z RODO;
2) żądania wstrzymania przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania ich
niezgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych lub postanowieniami
Umowy w zakresie ochrony danych osobowych;
3) żądania natychmiastowego zwrotu Zamawiającemu powierzonych danych, w przypadku,
o którym mowa w §14 ust. 12 pkt 2 Umowy.
13. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich
zapytaniach kierowanych do Wykonawcy ze strony uprawnionych organów kontrolnych w
sprawie realizacji Umowy w zakresie ochrony danych osobowych lub postanowień
niniejszego paragrafu oraz o zapowiedzianych lub rozpoczynających się u niego kontrolach w
tym zakresie, jak również o stwierdzonych nieprawidłowościach.
14. Wykonawca nie ma zgody Zamawiającego na transfer danych osobowych do państwa
nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji
międzynarodowej w rozumieniu aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych.
15. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia kolejnemu podmiotowi (Podwykonawcy)
przetwarzania

danych

osobowych,

pod

warunkiem

uzyskania

uprzedniej

zgody

Zamawiającego w formie pisemnej określającej w szczególności zakres, cel i sposoby
przetwarzania danych osobowych.
16. Wykonawca, w przypadku przekroczenia zakresu przetwarzania danych osobowych poza
zakres wyznaczony postanowieniami §14 Umowy, staje się administratorem tych danych
przetwarzanych poza tym zakresem.
17. Wykonawca jest zobowiązany udostępniać Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do
wykazania spełnienia obowiązków określonych w aktualnych przepisach o ochronie danych
osobowych, w szczególności w art. 28 RODO oraz umożliwiać Zamawiającemu lub
audytorowi upoważnionemu przez Zamawiającego przeprowadzanie audytów, w tym
inspekcji. Wykonawca jest zobowiązany przyczyniać się do tych czynności.
§ 15
Powierzenie przez Wykonawcę przetwarzania danych osobowych Zamawiającemu
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1. Wykonawca powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu
objętym Umową.
2. Wykonawca oświadcza, że jest administratorem powierzanych danych osobowych w zakresie
określonym w Umowie w rozumieniu RODO przetwarza powierzane dane osobowe zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Zamawiający może przetwarzać dane osobowe udostępnione przez Wykonawcę wyłącznie w
zakresie i w celu określonym w §15 Umowy lub pozostałych postanowieniach Umowy w
zgodzie z art. 28 RODO.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego tylko i wyłącznie w celu:
1) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy;
2) ustalenia, dochodzenia, egzekwowania, obrony lub ochrony roszczeń lub pra związanych
z wykonywaniem Umowy, stanowiących prawnie uzasadniony interes Zamawiającego
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
5. Zakres przetwarzania przez Zamawiającego obejmuje następujące dane zwykłe konieczne do
prawidłowej realizacji Umowy, a w szczególności imię, nazwisko, zajmowane stanowisko,
miejsce pracy, numer telefonu, adres e-mail a także inne dane osobowe wymagane zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, a także w przypadku złożenia pełnomocnictwa,
oświadczeń i innych dokumentów – dane osobowe w nich zawarte.
6. Poprzez przetwarzanie danych w rozumieniu RODO rozumie się jakiekolwiek operacje
wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie,
opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, w tym te, które wykonuje się w
systemach informatycznych.
7. Wykonawca jest zobowiązany realizować obowiązki informacyjne wobec podmiotów, których
dane powierza Zamawiającemu, w szczególności informować o prawach wynikających z
RODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
8. Zamawiający może powierzać przetwarzanie powierzonych przez Wykonawcę dan
osobowych innym podmiotom w celach określonych w §15 ust. 4 pkt. 1 Umowy.
9. Zamawiający zapewnia zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem
lub przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem stosownie do art. 32 RODO.
10. Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje o wszelkich incydentach naruszenia zasad
ochrony powierzonych danych osobowych w terminie nie dłuższym niż 36 godzin od chwili
zaistnienia incydentu oraz poinformuje, w jaki sposób zapobiegł skutkom naruszenia zasad
ochrony powierzonych danych osobowych.
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11. Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje o wszelkich skargach, wnioskach oraz innych
żądaniach osób fizycznych kierowanych do Wykonawcy za pośrednictwem Zamawiającego w
związku z przetwarzaniem danych osobowych tych osób fizycznych.
12. Zamawiający ponosi względem Wykonawcy odpowiedzialność za przetwarzanie danych
osobowych niezgodnie z postanowieniami §15 Umowy, a w szczególności
1) za udostępnienie osobom nieupoważnionym oraz za czynności podmiotów, o których
mowa w §15 ust. 8 Umowy.
13. Strony oświadczają, że na dzień zawarcia Umowy w pełni wdrożyły przepisy RODO oraz że
w okresie obowiązywania Umowy zapewnią pełną zgodność z przepisami RODO oraz
przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.
14. Z tytułu wykonywania usług objętych postanowieniami §15 Umowy Stronom nie przysługuje
odrębne wynagrodzenie poza określonym w Umowie. Koszty wykonywania usług objętych
postanowieniami §15 Umowy zostały uwzględnione w kosztach realizacji Umowy.
15. Po rozwiązaniu Umowy Zamawiający niezwłocznie usunie lub zwróci Wykonawcy
powierzone mu dane osobowe.

Zamawiający

Wykonawca
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