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UMOWA ……………….
NA DOSTARCZENIE PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH
zawarta w Płocku w dniu ……………….. pomiędzy:
ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033455, NIP 583-000-11-09, REGON
190275904, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 1 356 110 400,00 zł, Oddziałem w Płocku z siedzibą
w Płocku, przy ul. Wyszogrodzkiej 106, reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
zwaną w dalszej części umowy „Klientem” lub Stroną
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
zwaną w dalszej części umowy „Dostawcą” lub Stroną
§ 1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest przygotowanie i dostawa przez Dostawcę do Klienta zestawów artykułów spożywczych
(zdrowy drobiazg) dla pracowników ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku w ramach Programu Energ(i)a dla
zdrowia.
2. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi zestawów produktów. W skład jednego zestawu wchodzą:
Produkt

Firma

wielkość

Ilość

cytrynki z miętą

Orzeł

270g

1 szt

lipowy miód nektarowy

Spółdzielnia Pszczelarska APIS

225g

1 szt

Lipton

20szt

1 szt

Lindt

100g

1 szt

Syrop z czarnego bzu

Premium rosa

250ml

1 szt

Pigwowiec japoński suszony

Fungopol

50g

1 szt

Lublin
LIPTON HERBATA
HARMONIA
Czekolada Lindt Excellence
70% cocoa

3. Ilość zestawów: …… (około 296, dokładna ilość zostanie określona na dzień podpisania umowy)
4. Pracownik – będący przedstawicielem Klienta, pokwituje dostarczenie zestawów produktów przez Dostawcę podpisem
na dowodzie dostawy.
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§ 2.
Wykonywanie umowy
1. Dostawca zapewni produkty z ważnym terminem przydatności do spożycia.
2. Wszystkie produkty stanowiące zestaw dla jednego pracownika muszą być zapakowane w przezroczystą folię ozdobną
związaną kokardą.
3. W każdym zestawie muszą być takie same produkty.
4. Dostawca dostarczy produkty Klientowi własnym transportem do siedziby Klienta: ENERGA-OPERATOR SA Oddział
w Płocku, z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock. Koszty transportu i ubezpieczenia towaru poniesie
Dostawca.
§ 3.
Płatności
1. Wartość przedmiotu umowy Strony ustalają na łączną kwotę ……………….. zł netto (słownie złotych
…………………………………………… 00/100) zgodnie z przedstawioną ofertą.
2. Do ceny określonej w ust. 1 zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dniu
wystawienia faktury.
3. Klient oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym o numerze identyfikacyjnym NIP 583-000-11-90 nie korzystającym
ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT. Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez
podpisu odbiorcy. Dostawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT czynnym o numerze identyfikacyjnym NIP
………………... nie korzystającym ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT. W przypadku
wystąpienia zmiany w statusie podatnika VAT, Dostawca zobowiązuje się do poinformowania Klienta w momencie
wystąpienia zmiany.
4. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury wystawionej przez Dostawcę.
4. Dostawca zobowiązuje się do wystawienia faktury w terminie do 7 dni od daty podpisania dowodu dostawy.
5. Faktura VAT powinna zawierać oznaczenie CRU, pod którym Umowa figuruje w Centralnym Rejestrze Umów
prowadzonym przez Klienta (numer umowy), zamówienia, zlecenia i dane osoby ze strony ENERGA – OPERATOR SA
Oddział w Płocku wyznaczonej do współpracy w ramach realizacji umowy.
6. Fakturę należy wystawić na:
ENERGA-OPERATOR SA, 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130, NIP 583-000-11-90
ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku
7. Fakturę VAT należy przesłać pod adres
ENERGA CUW Sp. z o.o. Biuro w Kaliszu,
ul. Częstochowska 4, 62-800 Kalisz.
8. Klient zapłaci Dostawcy cenę opisaną w ust. 1 w terminie 14 dni od daty doręczenia i przyjęcia przez Klienta prawidłowo
wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany dowód dostawy. W razie stwierdzenia wad
przy odbiorze, Klient wyznaczy Dostawcy termin na ich usunięcie. W tym przypadku podstawą do wystawienia faktury
będzie protokół odbioru spisany po usunięciu wad.
9. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przez Klienta uważa się dzień obciążenia jego rachunku bankowego.
§ 4.
Kary
1. Dostawca zapłaci Klientowi karę umowną, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z przyczyn jego
dotyczących, a mianowicie za :
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,1% wartości netto przedmiotu umowy, określonej
w § 3 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,
b) za odstąpienie od umowy przez Dostawcę lub przez Klienta z przyczyn dotyczących Dostawcy, w wysokości 20%
wartości netto przedmiotu umowy.
2. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowana przewyższającego wysokość kar umownych.
3. Dostawca wyraża zgodę na potracenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
§ 5.
Tajemnica przedsiębiorstwa
1. Dostawca zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne,
finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane osobowe, dotyczące lub należące do Klienta, uzyskane
w trakcie realizacji Umowy oraz uzgodnień wstępnych – niezależnie od formy przekazania tych informacji, jak również
ich źródła i sposobu przetwarzania.
2. Ponadto Strony zobowiązują się do nieujawniania stronom trzecim informacji dotyczących przebiegu, treści i rezultatu
prowadzonych negocjacji i pertraktacji oraz innych rozmów pozostających w związku z realizacją Umowy.
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3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku ochrony informacji, Strona, której informacje
ujawniono może żądać naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody na ogólnych zasadach przewidzianych
w obowiązujących przepisach prawa.
4. Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi w formie zapewniającej ich poufność.
5. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie niniejszego
obowiązku zachowania poufności przez swoich pracowników oraz osoby, którymi posługują się przy wykonaniu Umowy.
6. 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.
7. Dostawca w przypadku zlecenia wykonania Umowy osobom trzecim (podwykonawcom) przyjmuje na siebie obowiązek
zagwarantowania poufności informacji Klienta określonych w ust. 1 i 2 przez te osoby trzecie oraz odpowiada za ich
działania lub zaniechania w zakresie zachowania obowiązku poufności jak za własne działania lub zaniechania.
8. Po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezależnie od powodu jej zakończenia Dostawca zwróci wszystkie
otrzymane od Klienta dokumenty, określone w ust 1, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia realizacji umowy,
natomiast informacje określone w ust. 1 przechowywane elektronicznie, usunie ze swoich zasobów elektronicznych oraz
nośników informacji w terminie 7 dni. Dostawca dopilnuje również, ażeby taką czynność wykonały osoby trzecie, 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 Strona, która jest właścicielem informacji, wyraża na to zgodę.
9. Prowadzenie pracy w środowisku informatycznym Klienta w oparciu o zdalny dostęp wymaga zgody Koordynatora ze
strony Klienta, która może zostać uzależniona od spełnienia przez Dostawcę określonych warunków, w szczególności
w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.
10. Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony informacji
przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, należy traktować jako tajemnicę
przedsiębiorstwa chronioną w myśl ustawy wymienionej w zdaniu poprzednim.
11. Zobowiązanie wynikające z niniejszego artykułu pozostają w mocy przez okres obowiązywania Umowy oraz 5 lat po jej
zakończeniu, niezależnie od powodu jej zakończenia.
12. W razie naruszenia przez Dostawcę postanowień, o których mowa w niniejszym paragrafie, niezależnie od postanowień
wynikających z ust. 3, jest on zobowiązany do zapłacenia Klientowi kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
netto za każde naruszenie dotyczące obowiązku zachowania poufności.
13. Dostawca 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 Dostawcę z tymi podmiotami.
14. Dostawca 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.
§ 5.
Zawiadomienia
1. Zawiadomienia lub oświadczenia dotyczące Umowy dokonywane będą w formie pisemnej i doręczane listownie drogą
pocztową na adres Energa-Operator SA Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock, NIP: 5830001190.
2. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Dostawcy o zmianach swojej nazwy, siedziby, adresu dla
doręczeń faktur, adresu do korespondencji. W przypadku braku zawiadomienia o tych zmianach, doręczenia na adres
wskazany w Umowie będą uznane za skuteczne.
3. W przypadku wystąpienia po stronie Klienta zmian własnościowych, formy prawnej, itp., Klient niezwłocznie poinformuje
o tym dostawcę na piśmie.
4. Osobą do kontaktu ze strony Klienta jest
Katarzyna Malec e-mail: katarzyna.malec@energa.pl tel. 24/368-82-56
Alicja Dzięgielewska e-mail: alicja.dziegielewska@energa.pl tel. 24/368-85-07
5. Osobą do kontaktu ze strony Dostawcy jest:
………………………………………………… e-mail: ……………………………….…….., tel.: …………………………..
§7
Ochrona danych osobowych
1.

2.

Dostawca powierza Klientowi przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji prac określonych w Umowie. Zakres
przekazywanych danych obejmuje dane osobowe pracowników. Poprzez przetwarzanie danych osobowych rozumie
się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, w szczególności: zbieranie, zapisywanie, modyfikację
oraz utrwalanie danych osobowych.
Klient oświadcza, iż w celu ochrony danych osobowych, spełnia wymagania określone w przepisach Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
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w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.
Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i wykorzystywania ww. informacji jedynie w celu i w zakresie
niezbędnym do realizacji prac określonych w Umowie i do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
Powierzenie przetwarzania danych osobowych wygasa wraz z momentem zakończenia realizacji prac określonych
w Umowie.
Po wygaśnięciu Umowy lub jej rozwiązaniu, niezależnie od powodu jej wygaśnięcia lub rozwiązania, Klient zwróci
Dostawcy wszystkie otrzymane od niego materiały i dokumenty zawierające informacje określone w ust 1 w terminie
do 7 dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, o ile nie jest zobowiązany do ich przechowywania na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dostawca usunie ze swoich urządzeń, nośników informatycznych
wszelkie materiały, informacje i dane przekazane przez Klienta w związku z wykonaniem Umowy.

3.
4.
5.

§ 8.
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 7 września 2018 r.
Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia
ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
Wszystkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu
powszechnego w Płocku.
Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Klient

Dostawca
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