Postępowanie nr: ………………………………………
Załącznik do WZ
Wzór:
UMOWA
na wykonywanie rurowych przepustów kablowych
zawarta w Koszalinie, w dniu ………………………. r. pomiędzy:
ENERGA – OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557
Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000033455, NIP 583-00011-90, z kapitałem zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 1 356 110 400 zł, REGON 190275904, Oddziałem
w Koszalinie z siedzibą w Koszalinie przy ul. Morskiej 10, 75-950 Koszalin, reprezentowaną przez:
………………………………………………….
………………………………………………….
zwanym Zamawiającym
a
…………………………………………………………………………………………………………………….……………….
zwanym dalej Wykonawcą
została zawarta umowa o następującej treści :
Niniejsza Umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego Wykonawcy w postępowaniu oznaczonym
nr: ZP/………/505PU/2019/1 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o Regulamin zamawiania
dostaw, usług i robót budowlanych.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie usług na podstawie każdorazowych zamówień obejmujących
wykonanie przepustów metodą przewiertu rurami z polietylenu HDPE - rury z polietylenu wysokiej gęstości HDPE
o średnicy od 75 mm do 160 mm, pod chodnikami, drogami, placami i innymi nawierzchniami utwardzonymi na
obszarze działania Wydziału Usług Sieciowych ………………...
2. Zakres podstawowy robót świadczonych przez Wykonawcę obejmuje w szczególności:
1) przyjęcie, zabezpieczenie i wygrodzenie terenu na czas wykonywania przepustu,
2) wykonanie prac ziemnych w celu przygotowania miejsca pod urządzenie do wykonania przewiertu,
3) wykonanie przepustu metodą przewiertu rurami z polietylenu wysokiej gęstości HDPE, wykonanie
przepustu metodą przewiertu sterowanego rurami z polietylenu wysokiej gęstości HDPE,
4) zabezpieczenie terenu po wykonaniu przepustu przed dostępem osób postronnych (zasypanie głębokich
wykopów z właściwym zagęszczeniem, wygrodzenie wykopów).
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5) Informowanie Zamawiającego o każdorazowych przeszkodach uniemożliwiających terminową realizację
zamówienia.
§2
OBOWIĄZKI STRON
1.

Zamawiający w miarę swoich potrzeb będzie zamawiał u Wykonawcy drogą telefoniczną wykonanie robót
z trzydniowym wyprzedzeniem, podając miejsce wykonania robót, parametry techniczne przepustu, termin
wykonania robót.

2.

Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć Wykonawcy:
1) pisemne zamówienie na wykonanie robót, stanowiące potwierdzenie zamówienia telefonicznego oraz inne
informacje niezbędne do prawidłowego wykonania robót,
2) kopię stosownej części projektu budowlanego,
3) kopię decyzji właściwego zarządcy drogi zezwalającą na wykonanie robót w obrębie pasa drogowego (o ile
jest wymagana) lub kopię uzgodnienia z właścicielem terenu na wykonanie prac.

3. Zamawiający zobowiązany jest każdorazowo do protokolarnego odbioru robót określonych w zamówieniu.
§3
Wykonawca zobowiązany jest:
1) wykonać zamówione przez Zamawiającego roboty zgodnie z zamówieniem i w wymaganym terminie,
2) prowadzić roboty w sposób wykluczający uszkodzenie jakichkolwiek instalacji uzbrojenia podziemnego,
3) wykonać roboty bez naruszania praw i interesów osób trzecich,
4) wykonać przedmiot umowy przy użyciu własnych materiałów. Materiały muszą posiadać odpowiednie
certyfikaty, atesty bądź dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz winny być zgodne z kryteriami
technicznymi określonymi w polskich normach lub aprobatach technicznych, o ile dla danego wyrobu nie
ustalono polskiej normy, oraz powinny być zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.
5) na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do wglądu certyfikaty, atesty
bądź dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodności stosowanych materiałów, urządzeń
i narzędzi z mającymi zastosowanie polskimi normami lub aprobatami technicznymi, jak również
dokumentację potwierdzającą kwalifikacje i uprawnienia personelu.
6) na każde żądanie dostarczyć Zamawiającemu, w dniu odbioru robót profil przewiertu.
§4
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przy wykonywaniu robót, a powstałe
z jego winy.
2. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na każdą wykonaną robotę.
3. Przy realizacji niniejszej umowy Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzać
podwykonawcom wykonywania robót bądź części robót.
4. Powierzenie zadań do realizacji przez podwykonawców bez pisemnej zgody zamawiającego traktowane będzie
jako poważne naruszenie obowiązków wynikających z zawartej umowy.
5. Wykonawca, zgodnie z treścią oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do umowy, nie będzie zatrudniał ani
współpracował z osobami wymienionymi w treści złożonego oświadczenia.
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6. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca posiada ważną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej OC nr …………….. na okres ubezpieczenia od dnia ………………….. do dnia ………………….,
stanowiącą ubezpieczenie Wykonawcy od ponoszenia kosztów za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie
wykonywania robót.
7. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC
przez cały okres obowiązywania umowy.
8. W przypadku braku ważnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC niniejsza umowa wygasa.
§5
WYNAGRODZENIE I ROZLICZENIA
1.

Podstawą do sporządzenia kalkulacji każdej odrębnie zamówionej roboty są ceny jednostkowe za jeden metr
wykonanego przepustu, które wynoszą:

Dla przepustów wykonywanych metodą przewiertu sterowanego
Lp.

Szacowana
ilość
metrów

Typ rur

1.

rura HDPE o średnicy 75mm

2.

rura HDPE o średnicy 110mm

3.

rura HDPE o średnicy 125mm

4.

rura HDPE o średnicy 160mm

Cena
jednostk.
netto
za 1mb

Wartość
netto
(szacowana
ilość x cena
jednostk.
netto)

RAZEM

2. Powyższe ceny jednostkowe są cenami bez podatku VAT, zawierającymi składniki robocizny, materiałów, pracy
sprzętu, transportu, i wszystkich narzutów stosowanych w kalkulacji robót budowlano-montażowych.
1. Wartość roboty będzie określona przez iloczyn ceny jednostkowej i długości wykonanego przepustu, podanej
w metrach, potwierdzonej w protokole odbioru. Do wynagrodzenia netto dodany zostanie podatek od towarów i
usług według stawek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Łączna wartość zamówienia w ramach umowy dla przepustów wykonywanych

metodą przewiertu

sterowanego nie przekroczy kwoty ………………….. zł netto (słownie …………………..).
4. W przypadku zamówienia zadań na kwotę mniejszą niż określona w ust. 4, Wykonawca nie będzie wnosił
jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego.
5. Wykonawca jest zobowiązany wykonać na zamówienie Zamawiającego, dodatkowe przepusty do 20% wartości
wskazanej w ust. 4.
6. Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę do każdego zamówienia osobno. Płatności będą realizowane w
formie przelewu, w terminie 30 dni od daty dostarczenia oryginału prawidłowo wypełnionej faktury VAT do „Energa
CUW Sp. z o.o. Biuro w Kaliszu, ul. Częstochowska 4, 62-800 Kalisz”.
7. Faktura powinna zawierać oznaczenie CRU, pod którym niniejsza umowa figuruje w Centralnym Rejestrze Umów,
numer zamówienia dostarczony przez Zamawiającego przed wykonaniem danego zamówienia..
8. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
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9. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru sporządzony i podpisany przez upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy stanowiący załącznik do faktury.
10. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT nie korzystającym ze
zwolnienia od tego podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT i zobowiązuje się do naprawienia
wszelkich szkód powstałych w majątku Zamawiającego w przypadku, gdyby powyższe okazało się nieprawdą.
11. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i zobowiązuje się do
naprawienia wszelkich szkód powstałych w majątku Wykonawcy w przypadku, gdyby powyższe okazało się
nieprawdą.
§6
ODBIÓR ROBÓ
1. Odbiory każdorazowych robót następować będą niezwłocznie po ich wykonaniu, nie później niż w ciągu 7 dni od
daty dostarczenia Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia gotowości Wykonawcy do odbioru tych robót.
Dopuszcza się przekazywanie zgłoszenia Wykonawcy w formie korespondencji e-mail lub za pomocą faksu.
2. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru będzie zakres zamówionych przez Zamawiającego usług
szczegółowo sprecyzowanych w zamówieniu określonym w § 1 ust. 2.
3. Odbiór robót następować będzie z udziałem przedstawicieli stron wymienionych w § 8 umowy. Strony
dopuszczają udział w czynnościach odbioru innych osób wytypowanych przez Wykonawcę i Zamawiającego.
4. Z czynności odbioru elementów lub odbioru technicznego oraz odbioru końcowego zostanie sporządzony i
podpisany przez Strony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru..
5. Strony zgodnie postanawiają, iż dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień bezusterkowego wykonania
przedmiotu umowy, stwierdzonego protokołem odbioru.
§7
KARY UMOWNE I ODSETKI
1. W przypadku niewłaściwego wykonywania robót Zamawiającemu przysługują kary umowne w następującej
wysokości:
1) za opóźnienie w realizacji robót - 10 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonane prace za każdy
dzień opóźnienia licząc od terminu zakończenia robót, wskazanego w zamówieniu, o którym mowa w § 2,
a nie przystąpienie do realizacji robót w terminie 10 dni od terminu określonego w zamówieniu skutkuje
uznaniem odstąpienia Wykonawcy od umowy zgodnie z § 7 ust.1 pkt.3.
2) za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w ramach udzielonej gwarancji
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za wykonane prace za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu
terminu na usunięcie wad.
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy
określonej w § 5 ust.4.
4) za naruszenie postanowień wskazanych w § 4 ust 5 w wysokości 100 % wynagrodzenia przysługującego
wykonawcy za realizację zlecenia, w ramach którego stwierdzono naruszenie.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od
Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy określonej w § 5 ust.4.
3. Strony ustalają, iż Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
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4. W przypadku opóźnienia w przystąpieniu do usuwania wad, nie usunięcia wad w określonym przez
Zamawiającego terminie lub usunięcia wad w sposób niewłaściwy, Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia
wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kary
umownej do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§8
PRZEDSTAWICIELE STRON
1. Osoby reprezentujące w związku z wykonaniem niniejszej umowy ze strony Zamawiającego:
1) osobą odpowiedzialną za wykonanie niniejszej umowy jest:
………………….. - Kierownik Wydziału Usług Sieciowych w ………………….., ulica …………………..,
tel. …………………..,
2) osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy jest:
………………….. - pracownik Wydziału Usług Sieciowych w ………………….., ul. …………………..,
tel. …………………...
2. Osobą odpowiedzialną za wykonanie niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest ……………………… tel.
………………………..
3. Przetwarzanie danych osobowych osób odpowiedzialnych za realizację umowy następuje wyłącznie w celu
prawidłowego wykonania umowy, w zakresie określonym w preambule do umowy oraz § 8 ust. 1 i 2 umowy.
Obowiązek informacyjny stanowi załącznik do umowy.
4. Zamawiający i Wykonawca zapewniają, że spełniają wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące ochrony
danych osobowych, zgodnie z właściwymi przepisami.
5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku ochrony danych osobowych wskazanych
w umowie przez Wykonawcę, Zamawiający może żądać naprawienia wynikłej szkody z tego tytułu na ogólnych
zasadach przewidzianych w przepisach prawa.
§9
CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Umowa niniejsza została zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia zawarcia do dnia 31.12.2019 r.
2. Umowa niniejsza może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim pisemnym czternastodniowym
wypowiedzeniem.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie, w przypadku gdy
1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót, z przyczyn leżących po jego stronie,
w stosunku do postanowień niniejszej umowy i danego zamówienia w taki sposób, że wykonanie robót
w wyznaczonym terminie nie jest prawdopodobne. Zamawiający nie ma obowiązku wyznaczania
dodatkowego terminu na rozpoczęcie albo zakończenie robót.
2) Wykonawca realizuje zamówienie odmiennie, niż zostało określone w przedmiocie Umowy,
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4. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
naruszenia postanowień wskazanych w § 4 ust. 5 umowy, niezależnie od uprawnień wynikających z § 7 ust. 1 pkt.
4.
5. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron skutkuje tym, że Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za
roboty wykonane i odebrane do dnia odstąpienia.
6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia
odszkodowania za niewykonanie zamówienia, bądź niewykonanie jego części.
7. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy określonej w umowie.
§ 10
INFORMACJE POUFNE
1. Każda ze Stron zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy, nie ujawniać osobom nieuprawnionym i
wykorzystywać tylko w celach niezbędnych do realizacji Umowy wszelkie informacje techniczne, technologiczne,
ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane osobowe dotyczące lub należące
do drugiej Strony, uzyskane w okresie realizacji Umowy oraz uzgodnień wstępnych – niezależnie od formy
przekazania tych informacji, jak również ich źródła i sposobu przetwarzania.
2. Strony zobowiązują się do nieujawniania osobom trzecim informacji dotyczących przebiegu, treści i rezultatu
prowadzonych negocjacji i pertraktacji oraz innych rozmów pozostających w związku z realizacją Umowy.
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku ochrony informacji, o których mowa
w niniejszym paragrafie, Strona, której informacje ujawniono może żądać naprawienia wynikłej z tego tytułu
szkody na ogólnych zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa. Strony postanawiają,
że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi w formie zapewniającej ich poufność.
4. Przystąpienie do Umowy jest jednoznaczne z zapewnieniem, iż Strony dysponują stosownymi procedurami oraz
zabezpieczeniami umożliwiającymi dochowanie niniejszego obowiązku zachowania poufności przez swoich
pracowników oraz osoby, którymi posługują się przy wykonaniu Umowy.
5. Postanowienia o poufności nie będą stanowiły przeszkody w ujawnianiu informacji, która została zaaprobowana
na piśmie przez obie Strony, jako informacja, która może zostać ujawniona lub należy do informacji powszechnie
znanych.
6. Po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezależnie od powodu jej zakończenia, każda ze Stron zwróci
wszystkie otrzymane od drugiej ze Stron dokumenty zawierające informacje, o których mowa w niniejszym
paragrafie, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia realizacji Umowy, natomiast informacje takie przechowywane
elektronicznie, w tym samym terminie usuną ze swoich zasobów elektronicznych oraz nośników informacji.
Wykonawca dopilnuje również, ażeby taką czynność wykonały inne podmioty, którymi wykonawca posługuje się
przy realizacji Umowy. Strony mogą odstąpić od tej czynności w odniesieniu do informacji, które są niezbędne
w celu ewidencji i rozliczenia działalności w zakresie uregulowanym obowiązującymi przepisami prawa lub gdy
Strona, która jest właścicielem informacji, wyraża na to zgodę.
7. Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wyłączają zobowiązań dotyczących ochrony informacji wynikających
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.). Informacje, o których
mowa w ust. 1 i 2, należy traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa chronioną w myśl ustawy wymienionej w
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zdaniu poprzednim oraz tajemnicę przedsiębiorcy określoną w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z późn. zm.).
8. Zobowiązanie wynikające z niniejszego paragrafu pozostaje w mocy przez okres obowiązywania Umowy oraz 5
lat po jej zakończeniu, niezależnie od powodu jej zakończenia.
9. W razie naruszenia przez którąkolwiek ze Stron postanowień, o których mowa w niniejszym paragrafie,
niezależnie od postanowień określonych w ust. 3, są one zobowiązane do zapłacenia drugiej ze Stron kary
umownej w wysokości 5 % całości wynagrodzenia netto określonego w Umowie za każde naruszenie dotyczące
obowiązku zachowania poufności. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego
wysokość zastrzeżonej kary umownej do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych.
10. Każda ze Stron zobowiąże swoich pracowników, specjalistów oraz wszelkie inne podmioty, przy pomocy których prowadzi
swoją działalność, do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zarówno w trakcie trwania, jak i po ustaniu stosunku
pracy lub innego stosunku prawnego łączącego którąkolwiek ze Stron z tymi podmiotami. Zobowiązanie to powinno mieć
formę pisemną.

11. Wykonawca ma prawo do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz zwięzłego opisu jej przedmiotu w swoich materiałach
marketingowych oraz referencjach w taki sposób, aby ich ujawnienie nie stanowiło naruszenia zobowiązań wynikających z
obowiązku zachowania poufności i ochrony informacji poufnych.

12. Każda ze Stron zobowiązana jest bezzwłocznie poinformować drugą ze Stron o fakcie utraty lub ujawnienia
informacji poufnej lub niedotrzymania poufności.
§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na inny podmiot.
2. Wykonawcy nie wolno dokonać cesji przysługujących mu wobec Zamawiającego wierzytelności, bez jego zgody.
3. Umawiające się Strony zobowiązują się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich poufnych i nie podlegających
ujawnieniu informacji i faktów, o których dowiedzą się w trakcie dwustronnej współpracy, chyba że udzielenie
informacji osobie trzeciej jest niezbędne w celu wykonania przedmiotu umowy zarówno w czasie obowiązywania
umowy, jak i po jej wygaśnięciu.
4. Strony wyrażają zgodę na wzajemne przetwarzanie danych do realizacji przedmiotu umowy.
5. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.
6. Pod rygorem nieważności niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych
postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy
7. Strony zobowiązują się do każdorazowego informowania o zmianie swoich danych adresowych lub
identyfikacyjnych.
8. W przypadku braku powiadomienia o zmianie danych adresowych, korespondencję wysłaną na adres wskazany
w umowie, traktuje się jako doręczoną.
9. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego
10. Ewentualne spory rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo Sąd w Słupsku.
11. .Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
7
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Załącznik nr 1 do umowy

Uprzejmie informujemy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (zwane dalej RODO) informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: ENERGA–OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80557 Gdańsk.
2) Dane kontaktowe ADO to: ENERGA–OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.
3) Z inspektorem ochrony danych (IOD) można skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energaoperator@energa.pl lub
korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
4) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, f RODO, w zakresie wymaganym do zawarcia,
wykonania i rozliczenia umów gdzie stroną jest ADO i Państwo, czyli osoba której dane dotyczą. Dane przetwarzane
będą także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO. Prawnie
uzasadnionym interesem ADO jest między innymi dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.
5) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
a) uprawnione organy publiczne,
b) Podmioty świadczące usługi na rzecz ADO, na podstawie zawartych umów
c) Podmioty świadczące usługi w zakresie dochodzenia należności,
d) Podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,
e) Podmioty świadczące usługi obsługi prawnej w zakresie realizowanych usług,
f) Podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających Twoje dane osobowe..
6) Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4:
a) w zakresie realizacji Umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres
wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń,
b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą przetwarzane przez okres wypełniania
tych obowiązków,
c) w zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia
wniesionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7) Informujemy o przysługującym prawie do:
a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
d) przenoszenia swoich danych osobowych,
e) po zakończeniu Umowy dodatkowo o prawie do usunięcia swoich danych osobowych.
W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO
przysługuje prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Z uprawnień można skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mailowo z ADO lub IOD (pkt 2, 3).
8) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Obowiązek informacyjny, wynikający z art. 13 i 14 RODO, względem Przedstawicieli, których dane zostaną wskazane do
celów kontaktowych, bądź realizacji Umowy, zrealizują Strony Umowy, każda względem swojego Przedstawiciela.
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Załącznik nr 2 do umowy

………………………………………………

………………………, dnia …...…...…...

………………………………………………
………………………………………………
OŚWIADCZENIE
WYKONAWCY/PODWYKONAWCY

Niniejszym, działając w imieniu własnym, jako Wykonawca/podwykonawca* prac realizowanych na rzecz ENERGA
OPERATOR SA (Zamawiający) oświadczam, że osoby które zatrudniam bądź z którymi współpracuję w ramach
realizacji Umów na rzecz Zamawiającego nie są zatrudnione ani też nie współpracują z Zamawiającym w oparciu o
umowy o pracę lub umowy o charakterze cywilnoprawnym, jak również w stosunku do pracowników Zamawiającego
nie są Osobami Powiązanymi.
Przez Osobę Powiązaną należy rozumieć:
a) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, w której Pracownik
Zamawiającego jest wspólnikiem, udziałowcem, akcjonariuszem czy też członkiem jej władz,
lub
b) osobę, biorącą udział w realizacji Umów na rzecz Zamawiającego, będącą w stosunku do Pracownika
Zamawiającego jego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym do II stopnia, rodzeństwem bądź powinowatym w tej
samej linii lub stopniu, jak również osoby pozostające z Pracownikiem Zamawiającego w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli,
lub
c) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, w której osoby wymienione
powyżej w punkcie b) są wspólnikami, udziałowcami, akcjonariuszami czy też członkami ich władz Świadom
jestem odpowiedzialności kontraktowej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia. Zobowiązuję się do
poinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących kwestii wyszczególnionych w niniejszym
oświadczeniu.

………………………………….
Podpis
*- niepotrzebne skreślić
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