Ogłoszenie nr 743/D/19/Oddział Gdańsk
o przetargach nieograniczonych na wykonanie
dostaw
ENERGA – OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku

1)

2)

3)
1
4)
5)

6)

Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku
adres: ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdańsk
NIP 583-000-11-90; REGON: 190275904-00036
strona internetowa: http://bip.energa-operator.pl
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Małgorzata Kosmala, w godz. 8:00-14:00, tel. 58 527 97 73
adres email: malgorzata.kosmala@energa.pl
Zamawiający ogłasza przetargi nieograniczone na wykonanie robót budowlanych:
Gdańsk Gdańsk gmina miejska
sprawa ZP/3700/303MZI/2019/19012
Zakup minikoparki gąsienicowej 1 szt.
Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 02-12-2019
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala

7)

Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy spełniający warunki określone w dziale IX WZ

8)
9)
10)
11)

Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Kancelaria (pok. 2) do 03-07-2019 godz. 08:00
Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 409 data 03-07-2019 godz. 09:05
Termin związania z ofertą: 45 dni od daty upływu terminu składania ofert.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych:
ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami) oraz Regulaminem udzielania
zamówień w Energa-Operator SA.

Sporządził(a): Małgorzata Kosmala

Gdańsk, 14-06-2019 r.

Postępowanie numer: ZP/3700/303MZI/2019/19012

WARUNKI ZAMÓWIENIA
Zamówienie niepubliczne sektorowe
Postępowanie nr: ZP/3700/303MZI/2019/19012
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
w przedmiocie zamówienia:
Zakup minikoparki gąsienicowej 1 szt.

ZAMAWIAJĄCY:
ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku
ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku

Gdańsk, czerwiec 2019
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DZIAŁ I DEFINICJE
Ilekroć w dalszej części Warunków Zamówienia jest mowa o:
1) WZ – należy przez to rozumieć niniejsze Warunki Zamówienia wraz z załącznikami,
2) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),
3) Regulaminie - należy przez to rozumieć „Regulamin udzielania zamówień w ENERGAOPERATOR SA”
4) zamówieniu – należy przez to rozumieć zamówienie niepubliczne, którego przedmiot
został określony w dziale V WZ,
5) postępowaniu – należy przez to rozumieć niniejsze postępowanie
zamówienia, prowadzone zgodnie z Ustawą oraz Regulaminem.

o

udzielenie

6) oferta - należy przez to rozumieć formularz ofertowy wraz z kompletem dokumentów,
załączników, oświadczeń, złożonych przez wykonawcę, łącznie z opakowaniem.
DZIAŁ II INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
1. Zamawiającym jest ENERGA - OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku,
Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
1.1. Krajowy Rejestr Sądowy - Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy
Gdańsk- Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000033455,
1.2. NIP:583-000-11-90
1.3. REGON: 190275904-00068
1.4. Kapitał zakładowy w wysokości 1 356 110 400,00 PLN opłacony w całości,
1.5. Strona internetowa: http://bip.energa-operator.pl
1.6. Adres e-mail: energa-operator@energa.pl
2. Postępowanie organizuje i prowadzi ENERGA-OPERATOR Logistyka Sp. z o. o.
Wydział Zakupów Operacyjnych Gdańsk.
DZIAŁ III TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu
oraz zgodnie z Ustawą.
2. Regulamin dostępny jest na stronie zamawiającego http://bip.energa-operator.pl
DZIAŁ IV NUMER POSTĘPOWANIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest
znakiem: ZP/3700/303MZI/2019/19012
2. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
DZIAŁ V PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup minikoparki gąsienicowej 1 szt.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym kosztem i staraniem do ENERGA
OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
3. Na dostarczony przedmiot zamówienia wymaga się udzielenia gwarancji i rękojmi – minimum
24 miesięcy dla pojazdu.
DZIAŁ VI INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
DZIAŁ VII TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 02.12.2019r.
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DZIAŁ VIII SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.
3. Wykonawcy korespondencję przekazują:
3.1. pisemnie – na adres:
ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557
Gdańsk,
z dopiskiem:
ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku
Wydział Zamówień i Zakupów
Postępowanie numer ZP/3700/303MZI/2019/19012
3.2. w formie elektronicznej na adres: malgorzata.kosmala@energa.pl
4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami, w dniach roboczych od
poniedziałku do piątku, w godz. od 800 do 1400, jest: Małgorzata Kosmala tel.: 58 527 97 73
DZIAŁ IX WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB OCENY ICH SPEŁNIENIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj.:
zrealizowali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia ich działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej jedną
dostawę odpowiadającą (tożsamą) z przedmiotem zamówienia, potwierdzoną protokołem
odbioru prac (należyte wykonanie dostaw)
1.2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej:
40 000,00 zł
1.3. Nie zalegają z opłatami podatków i opłat do Urzędu Skarbowego oraz składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
1.4. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
1.5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
3. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu
na podstawie analizy odpowiednich dokumentów i oświadczeń, o których mowa w dziale XI
pkt. 1.
DZIAŁ X WYKLUCZENIE WYKONAWCÓW Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.

Z postępowania
w Regulaminie.

wyklucza

się

wykonawców,

o

ile

zaistnieją

przesłanki

określone

2. Zamawiający dokona oceny braku przesłanek do wykluczenia wykonawców z udziału
w postępowaniu, na podstawie analizy złożonych dokumentów i oświadczeń w postępowaniu.
DZIAŁ XI DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONACÓW
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1.1.

formularz ofertowy, zgodny z załącznikiem nr 1;

1.2.

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia, o których mowa w Regulaminie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik
nr 2 do WZ;
Warunki Zamówienia
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1.3.

Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w której
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert w wysokości, co najmniej 40 000,00 zł

1.4.

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia;

1.5.

pełnomocnictwa udzielone osobom podpisującym ofertę o ile
reprezentowania wykonawcy nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.

1.6.

zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

1.7.

zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

1.8.

wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, jak wskazano w Dziale IX,
ust. 1 pkt 1.1., zgodnie z treścią załącznika nr 3.

1.9.

dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw wykazanych w załączniku nr 3.

prawo

do

1.10. specyfikację - karty katalogowe oferowanej aparatury i pojazdu, pozwalające ocenić
spełnienie wszystkich wymagań stawianych przez zamawiającego.
2. Dokumenty, o których mowa w dziale XI pkt 1.1 i 1.2 – należy złożyć w oryginale, dokumenty
pkt: 1.3.; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.9; 1.10; należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej
przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język
polski.
4. Załączone do oferty dokumenty sporządzone przez wykonawcę, muszą być podpisane przez
osobę/-y uprawnioną/-e do reprezentowania wykonawcy.
DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW
WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć:
5.1.

dokument potwierdzający ustanowienie przez nich pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia – podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów –
w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii,

5.2.

dokumenty, o których mowa:
5.2.1. w ust. 1 pkt 1.1; – wspólne dla wszystkich wykonawców,
5.2.2. w ust. 1 pkt 1.4; 1.6; 1.7 - osobno dla każdego z wykonawców,
5.2.3. w ust. 1 pkt. 1.5 – w zależności od potrzeb dla poszczególnych wykonawców,
5.2.4. w ust. 1 pkt. 1.3; 1.8, 1.9, 1.10 – przynajmniej dla jednego z wykonawców lub
wspólne dla wszystkich wykonawców.
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5.2.5. w ust. 1 pkt 1.2 - oświadczenie w pkt. 1-4 przynajmniej od jednego podmiotu, w
pkt. 5 dla każdego z Wykonawców
6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5.2, powinny być podpisane, a w przypadku kopii –
potwierdzone za zgodność z oryginałem:
6.1.

wspólne dla wszystkich wykonawców – przez pełnomocnika, o którym mowa w ust. 5
pkt 5.1.

6.2.

dotyczące poszczególnych wykonawców – każdorazowo przez osobę uprawnioną do
reprezentowania wykonawcy, którego dany dokument dotyczy.

7. Podpisanie dokumentu przez osoby uprawnione do reprezentowania wszystkich wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest równoważne podpisaniu tego
dokumentu przez pełnomocnika, o którym mowa w ust. 5 pkt 5.1.
DZIAŁ XII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
W prowadzonym postępowaniu zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
DZIAŁ XIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 45 dni.
DZIAŁ XIV WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI WZ
1. Wykonawca może zwrócić się do organizatora o wyjaśnienie treści WZ na zasadach
określonych w Regulaminie.
2. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu
składania ofert, zmienić treść WZ, zgodnie z zapisami Regulaminu.
DZIAŁ XV SPOSÓB OBLICZENIA CENY
1. Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest
zobowiązany zapłacić wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia.
2. Cena powinna być skonstruowana w sposób podany w „Formularzu ofertowym”,
stanowiącym Załącznik nr 1 do WZ. Ceny należy podać z dokładnością do 2 miejsc po
przecinku, zgodnie z zasadami rachunkowości.
3. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania
przedmiotu zamówienia.
4. Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN.
5. Wykonawcy mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podają tylko cenę
netto. Zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
ceny w niej przedstawionej należny podatek od towarów i usług.
DZIAŁ XVI SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści WZ.
3. Formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty, dla których zamawiający określił wzory
w formie załączników do WZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści.
4. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być parafowane
lub podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy - niespełnienie tego
wymogu spowoduje nieuwzględnienie poprawek.
5. Zaleca się, by strony oferty zawierające jakąkolwiek treść były kolejno ponumerowane oraz
połączone ze sobą.
6. Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród informacji
zawartych w ofercie lub dokumentach złożonych wraz z ofertą stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się,
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aby strony zawierające powyższe informacje, były ze sobą połączone i wydzielone z pliku
pozostałych składanych dokumentów.
7. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu zgodnie ze wzorem:
Nazwa i adres
wykonawcy
ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku
Wydział Zamówień i Zakupów
„Oferta w sprawie Zamówienia niepublicznego w przedmiocie:
Postępowanie numer ZP/3700/303MZI/2019/19012
Ogłoszenie nr 743/D/19/Oddział Gdańsk
Nie otwierać przed dniem: 03-07-2019r., godz. 09:05
8. Przed upływem terminu składania ofert wykonawca może wycofać złożoną ofertę lub
wprowadzić zmiany do oferty. Oświadczenie o wycofaniu oferty lub zmianie oferty, wykonawca
winien doręczyć organizatorowi na piśmie przed upływem terminu składania ofert.
Oświadczenie to powinno być opakowane tak jak oferta i dodatkowo oznaczone odpowiednio
wyrazem: “WYCOFANIE” lub „ZMIANA”.
DZIAŁ XVII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 2 (biuro podawcze), do dnia
03-07-2019r, do godz. 0800.
2. Złożenie oferty zostanie potwierdzone pieczęcią wpływu do Zamawiającego z zaznaczeniem
daty i godziny złożenia.
3. Oferty zostaną otwarte publicznie w pokoju 409 w dniu upływu terminu składania ofert
o godz. 0905.
4. W przypadku przesyłki pocztą lub za pośrednictwem kuriera za termin złożenia oferty uznaje
się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.
5. Ofertę złożoną po terminie, Zamawiający zwróci niezwłocznie bez otwierania.
DZIAŁ XVIII BADANIE I OCENA OFERT
1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
2. Organizator poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki
rachunkowe w obliczeniu ceny o czym niezwłocznie informuje wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
3. W przypadku, gdy wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów, określonych w dziale XI,
lub dokumenty te zawierają błędy, zamawiający wezwie do ich złożenia i uzupełnienia
w wyznaczonym terminie, zgodnie z zapisami Regulaminu.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia II etapu postępowania w
formie negocjacji handlowych, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień w ENERGAOPERATOR SA.
DZIAŁ XIX ODRZUCENIE OFERTY
1. Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach określonych w Regulaminie.
2. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
DZIAŁ XX KRYTERIA OCENY OFERT
1. Kryteria oceny ofert i ich waga: jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest cena
brutto oferty z wagą 100 %.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie najniższa cena brutto wykonania
przedmiotu zamówienia.
3. Za najkorzystniejszą ofertę, zamawiający uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która będzie
najkorzystniejsza według kryteriów wyboru oferty.
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DZIAŁ XXI INFORMACJA O NEGOCJACJACH HANDLOWYCH
Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej po zastosowaniu drugiego
etapu postępowania zakupowego w formie negocjacji handlowych.
DZIAŁ XXII INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem
aukcji elektronicznej.
DZIAŁ XXIII WYBÓR OFERTY
1. O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie zawiadamia pisemnie wykonawców, którzy
ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę
wybrano, jej cenę, a także pozostałe warunki oferty podlegające ocenie.
2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jeżeli
było wymagane, zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
DZIAŁ XXIV INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU
Unieważnienie postępowania, następuje na zasadach określonych w Regulaminie.
DZIAŁ XXV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Nie wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
DZIAŁ XXVI ZAWARCIE UMOWY
1. Zamawiający zawrze z wybranym wykonawcą umowę w sprawie zamówienia, zgodną ze
wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do WZ oraz na zasadach określonych w
Regulaminie.
2. Zawarcie umowy nastąpi po uzyskaniu zgody Zarządu zamawiającego.
DZIAŁ XXVII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
W toku postępowania
w Regulaminie.

wykonawcom

przysługują

środki

ochrony

prawnej,

określone

DZIAŁ XXVIII OBOWIĄZKI INFORMACYJNE WYNIKAJĄCE Z RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: ENERGA–OPERATOR SA,
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 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.energa-operator@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,
Warunki Zamówienia
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b)

Podmioty świadczące usługi na rzecz ADO, na podstawie zawartych umów w zakresie
realizacji zadań inwestycyjnych,
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,
d) przenoszenia danych,
e) usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania,.
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-mail z IOD (pkt 2, 3).
8. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZAŁĄCZNIKI
1. Załącznik nr A – Opis przedmiotu zamówienia;
2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;
3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw
do wykluczenia
4. Załącznik nr 3 – Wykaz dostaw;
5. Załącznik nr 4 - Wzór umowy.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Warunkach Zamówienia (WZ)
zastosowanie mają przepisy Regulaminu.
Sporządziła: Małgorzata Kosmala
Data:
Akceptacja członków komisji – elektronicznie ,
Data:
Zaakceptowała:
Data:
Zatwierdził:
Data:
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UCHWAŁA
UMOWA nr CRU
Zawarta w dniu …………………………….. pomiędzy:
ENERGA – OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej
130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000033455, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy GdańskPółnoc w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 583-000-1190, z kapitałem zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 1 356 110 400 zł, REGON
190275904, Oddziałem w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80557 Gdańsk, reprezentowaną przez:
zwaną dalej „Zamawiającym”, w imieniu której działa:
…………………………………………………………….……
…………………………………………………………….……
a
……………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą lub Stroną.

Na podstawie oferty złożonej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, sprawa nr ZP/………………………., przeprowadzonym w oparciu o przepisy
ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)
oraz UCHWAŁY ……………………. zawarto umowę o treści:
PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa:
„………………………………………………………………………………………………………”
o parametrach i wymaganiach określonych w załączniku nr 1 (specyfikacja, opis
przedmiotu zamówienia)
2. Wszelkie dodatkowe koszty związane z realizacją Umowy (w tym koszty: opakowania,
transportu, załadunku, rozładunku, wniesienia, ubezpieczenia, odbioru technicznego,
dokumentacji technicznej, przeszkolenia pracowników Zamawiającego z obsługi Towaru w
miejscach wskazanych przez Zamawiającego) ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca dostarczy Towar oraz odpowiednio zabezpieczy przed utratą, uszkodzeniem i
zniszczeniem. Odpowiedzialność za dostarczony Towar spoczywa wyłącznie na Wykonawcy do
chwili jego odbioru przez Zamawiającego. Jeżeli nie przewiduje się odbioru w dniu dostawy,
Wykonawca w pełni odpowiada za utratę lub zniszczenie Towaru również w sytuacji, kiedy
został on złożony na terenie Zamawiającego.
4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony Towar w ramach niniejszej Umowy jest fabrycznie
nowy i nieużywany, posiadający wymagane prawem polskim atesty dopuszczające do
stosowania na rynku polskim, wolne od wad i obciążeń prawami osób trzecich.
5. Wykonawca wraz z Towarem dostarczy wszelkie niezbędne dokumenty, które winny być w
języku polskim m.in.:
−

świadectwa homologacji oraz wszelkie dokumenty, niezbędne do zarejestrowania
pojazdu,

−

kartę pojazdu;

−

książkę gwarancyjną;

−

instrukcję obsługi.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia w każdym czasie, w trakcie
obowiązywania Umowy, źródła pochodzenia Towaru (producenta).
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7. W przypadku, gdy dostarczony Towar nie będzie pochodził od deklarowanego producenta,
Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości z winy Wykonawcy w
trybie natychmiastowym.

Wykonawca zobowiązuje
……………………………..r..

się

TERMINY
§2
dostarczyć przedmiot

umowy

w

terminie

do

dnia:

ODBIÓR
§3
1. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić odpowiednie warunki do odbioru przedmiotu
umowy, w szczególności zobowiązać upoważnione osoby do uczestniczenia w procedurze
odbioru.
2. Miejsce dostawy: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej
130, 80-557 Gdańsk
3. Dokumentem potwierdzającym odbiór przedmiotu umowy przez Zamawiającego jest
protokół odbioru podpisany przez obie strony. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2
do umowy.

WSPÓŁPRACA DLA REALIZACJI UMOWY
§4
Strony wyznaczą osoby odpowiedzialne za realizację Umowy z chwilą jej zawarcia:
a) Osobą upoważnioną po stronie ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku jest:
b) Osobą upoważnioną po stronie Wykonawcy jest:
p. ………………..- tel. ……………………..- mail: …………………………………..
SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI STRON
§5
W celu zrealizowania przedmiotu umowy:
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) Dostarczenia przedmiotu umowy na zasadach określonych w § 3.
b) Dostarczenia przedmiotu umowy fabrycznie nowego, wolnego od wad fizycznych
i prawnych, w pełni sprawnego i objętego uzgodnioną gwarancją w miejsce wskazane
w §3 ust 2 własnym kosztem i staraniem i na własne ryzyko.
c) Zawiadomienia Zamawiającego (z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem)
o terminie dostarczenia i wydania przedmiotu umowy.
d) Przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy wraz z dokumentami umożliwiającymi
rejestrację pojazdu.
2. Zamawiający zobowiązuje się do:
a) Odbioru przedmiotu umowy oraz potwierdzenia jego przyjęcia z uwzględnieniem
wymagań określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
b) Zapłaty wynagrodzenia za zrealizowanie umowy.

1.
2.
3.
4.

5.

WYNAGRODZENIE, ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI
§6
Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie w kwocie:
netto …………………….. zł (słownie:………………………………………………….)
Do wartości określonej w ust. 1 zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług
VAT wg stawki zgodnej z przepisami prawa.
Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez Strony bezusterkowy protokół
odbioru (§ 3 ust. 3) potwierdzający pisemnie odbiór przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
Faktura zostanie wystawiona w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu odbioru i
dostarczona do siedziby Zamawiającego ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.
Ustala się, że otrzymywana faktura musi zawierać nazwę nabywcy tj. ENERGAOPERATOR SA Oddział w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
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6. Faktura VAT powinna zawierać oprócz wymaganych danych określonych w ust. 5
wskazanych powyżej także numer umowy (oznaczenie GJ) pod którym zawarta umowa
figuruje w Centralnym Rejestrze Umów, numer zamówienia SAP podany przez wyznaczoną
do współpracy osobę lub dane osoby ze strony ENERGA-OPERATOR SA Oddział w
Gdańsku wyznaczonej do współpracy w ramach realizacji umowy.
7. Z chwilą podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 3 i przekazania przedmiotu
umowy, wszelkie prawa w stosunku do przedmiotu umowy, a także wszelkie korzyści,
ciężary i ryzyka związane z wykonanym przedmiotem umowy przechodzą na
Zamawiającego.
8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonaną dostawę przelewem
bankowym w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
9. Strony uzgadniają, że miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego jest bank
Zamawiającego, a za datę jego wykonania uznaje się dzień obciążenia rachunku
Zamawiającego w tym banku.
10. Zamawiający jest podatnikiem podatku od towarów i usług 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. W przypadku wystąpienia zmiany w statusie
podatnika VAT, Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Odbiorcy w momencie
wystąpienia zmiany.
11. Wykonawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług 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, Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Odbiorcy w momencie
wystąpienia zmiany.
12. Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) Strony ustalają, że będą stosowały faktury w formie
elektronicznej zgodnie z Oświadczeniem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy,
a w razie braku zgody Wykonawcy na powyższe, faktura VAT zostanie doręczona na
adres: Energa CUW Sp. z o.o. Biuro w Kaliszu, ul. Częstochowska 4, 62-800 Kalisz.
13. Dane adresowe do wystawienia faktury:
ENERGA-OPERATOR SA, 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130, NIP: 583-000-11-90
Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI, GWARANCJI I ODSZKODOWANIA
§7
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy. Termin
obowiązywania gwarancji i rękojmi upływa po poniżej określonym okresie licząc od daty
wykonania dostawy przedmiotu umowy:
Gwarancja - od daty odbioru: zgodnie z zał. nr 1 do umowy (specyfikacja, opis)
2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień
z tytułu rękojmi za wady fizyczne dostarczonej dostawy.
3. Gwarancja i rękojmia rozpoczyna swój bieg od daty odbioru przez Zamawiającego i
kończy się nie wcześniej niż w terminie określonym w ust. 1.
4. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie przez Zamawiającego uszkodzenia przedmiotu
umowy ustala się na nie dłuższy niż 48 godzin od chwili dokonania zgłoszenia.
5. Termin usunięcia wady przedmiotu reklamacji ustala się na nie dłuższy niż 14 dni od daty
zgłoszenia reklamacji pisemnie lub obustronnie ustalony w przypadku konieczności
wymiany części lub urządzeń w przedmiocie umowy.
6. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad ponosi Wykonawca.
KARY UMOWNE
§8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za zwłokę: w dostarczeniu i wydaniu przedmiotu umowy, usunięciu wad stwierdzonych
przy odbiorze oraz wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości
0,2% ceny netto ustalonej za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki,
b) z tytułu odstąpienia od umowy którejkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od
Wykonawcy w wysokości 10 % ceny netto ustalonej za przedmiot umowy.
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2. Jeżeli powyższe kary nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania przedmiotu
umowy określonego w § 1 w określonym terminie Zamawiający zastrzega możliwość
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy którejkolwiek
ze stron z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10,0% ceny netto
ustalonej za przedmiot umowy.
ZAPISY POUFNOŚCI
§9
1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne,
technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane
osobowe, dotyczące lub należące do Zamawiającego, 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.
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 niniejszej 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. Wykonawca w przypadku zlecenia wykonania niniejszej umowy osobom trzecim
(podwykonawcom) przyjmuje na siebie obowiązek zagwarantowania poufności informacji
Zamawiającego 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
Wykonawca zwróci wszystkie otrzymane od Zamawiającego 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. Wykonawca dopilnuje również,
ażeby taką czynność wykonały osoby trzecie, którymi wykonawca posługuje się przy
realizacji niniejszej 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. Jakiekolwiek postanowienia niniejszej 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 ( tekst jedn. 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 zdaniu poprzednim.
10. Zobowiązanie wynikające z niniejszego artykułu pozostają w mocy przez okres
obowiązywania niniejszej Umowy oraz 5 lat po jej zakończeniu, niezależnie od powodu jej
zakończenia.
11. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień, o których mowa w niniejszym
paragrafie, niezależnie od postanowień wynikających z ust. 3, jest on zobowiązany do
zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za
każde naruszenie dotyczące obowiązku zachowania poufności.
12. W przypadku zapoznania się z dokumentem zawierającym klauzulę „Tajemnica
Przedsiębiorstwa ENERGA – OPERATOR SA”, pracownik Wykonawcy odnotuje fakt
zapoznania się z tym dokumentem na załączonej do niego karcie.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 10
1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli stwierdzi, że Wykonawca realizuje
zamówienie:
a) bez zachowania należytej staranności,
b) z naruszeniem obowiązujących przepisów,
c) niezgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej umowie.
2. W przypadkach wymienionych w ust.1 powyżej, Zamawiający może odstąpić od umowy
ze skutkiem natychmiastowym, nie zwalniając Wykonawcy z odpowiedzialności
wynikającej z warunków umowy i powierzyć realizację zadania osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy wszczęto
postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub naprawcze Wykonawcy.
§ 11
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności do umowy podpisanego przez
obydwie strony.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez właściwy
Sąd Powszechny dla siedziby Zamawiającego.
SIŁA WYŻSZA
§ 12
1. Siła wyższa to zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron,
uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas,
któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Za
Siłę Wyższą nie uważa się zdarzenia zawinionego przez Stronę albo przez osobę trzecią, za
którą Strona odpowiada, jak również braku środków finansowych , chyba że ich brak
wynika z zaistnienia Siły Wyższej.
2. Wyłącza się odpowiedzialność Stron za niewykonanie lub nienależyte
zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy z tytułu zaistnienia Siły Wyższej.

wykonanie

3. Strony są zobowiązane do kontynuacji realizacji zobowiązań wynikających z Umowy
natychmiast po ustaniu przeszkody w postaci Siły Wyższej.
4. Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w całości
lub w części ze
skutkiem na chwilę złożenia oświadczenia, jeżeli stan Siły Wyższej uniemożliwiającej
wykonanie przedmiotu zamówienia utrzymuje się przez okres dłuższy niż 30 dni.
5. Strony powinny poinformować siebie nawzajem o wystąpieniu Siły Wyższej niezwłocznie,
od dnia uzyskania wiedzy o zaistnieniu Siły Wyższej, a następnie potwierdzić ten fakt
pisemnie w ciągu 7 dni roboczych od wystąpienia Siły Wyższej. Zawiadomienie to powinno
zawierać opis okoliczności zdarzenia oraz, jeżeli to możliwe, ocenę jego wpływu na
wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy oraz na terminy realizacji określonych
czynności.
Gdy działanie Siły Wyższej ustanie, druga ze Stron powinna zostać
powiadomiona o tym niezwłocznie od dnia uzyskania wiedzy o ustaniu Siły Wyższej.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
§ 13
1. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji prac
określonych w Umowie i w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień Umowy.
2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, przetwarzane są w zbiorze/zbiorach danych
osobowych należących do Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w Umowie oświadczenie w zakresie spełniania
wymagań określonych w art. 36 – 39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz.
2135, 2281 z późn. zm.) oraz w przepisach
wykonawczych do tej ustawy.
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4. Wykonawca musi uzyskać w formie pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej, zgodę
Zamawiającego, jeżeli w celu realizacji niniejszej Umowy zamierza powierzyć powierzone
mu niniejszą umową dane osobowe innym podmiotom.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i wykorzystywania powierzonych
do przetwarzania niniejszym paragrafem danych osobowych wyłącznie w celu i w zakresie
niezbędnym do realizacji zobowiązań określonych w Umowie.
6. Zabrania się wykorzystywania danych osobowych przez Wykonawcę w celach innych niż
określone to zostało w niniejszym paragrafie.
7. Obowiązek wydania pracownikom Wykonawcy upoważnień do przetwarzania danych
osobowych powierzonych niniejszą umową spoczywa na Wykonawcy.
8. W celu właściwej ochrony danych osobowych zastosowanie mają zapisy dotyczące
poufności opisane w niniejszej umowie.
9. Powierzenie przetwarzania danych osobowych wygasa wraz z momentem zakończenia
realizacji przedmiotu umowy lub w momencie rozwiązania umowy, niezależnie od sposobu i
powodu rozwiązania.
10.Po okresie wskazanym w ust. 10 Wykonawca w terminie do 7 dni zwróci Zamawiającemu
wszystkie powierzone mu materiały i dokumenty zawierające dane osobowe określone w
ust. 2. Ponadto dane takie niezwłocznie usunie ze swoich urządzeń i nośników informacji
lub dokona ich anonimizacji.
§ 14
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
Załącznik nr 1 do umowy - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do umowy – PROTOKÓŁ ODBIORU (DOSTAWY)
Załącznik nr 3 do umowy - OFERTA
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

................................................................. ..............................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
(podpis i pieczęć Zamawiającego)
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Załączniki: nr. 2 do UMOWY

ENERGA- Operator SA
Oddział w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130

Numer zadania inwestycyjnego z planu
rzeczowo-finansowego

PROTOKÓŁ Nr:

Odbioru końcowego.

1. KOMISJA:

Imię i nazwisko

Przewodniczący komisji
Członek komisji

2. PRZEDSTAWICIELE
WYKONAWCY/ DOSTAWCY
3. PRZEDMIOT ODBIORU

Imię i nazwisko

Nazwa:

Podstawa dokonania zakupu
(umowa/zamówienie/zlecenie):
Informacja dodatkowa o podstawie zakupu:

4. DOKUMENT DOSTAWY (faktura /WZ)
Faktura VAT nr …………………… z dnia ………………….
Wyszczególnienie elementów podlegających odbiorowi:
Lp.

Nazwa (zakres, charakterystyka)

1

Jednostka
miary

Ilość

szt.

1

Kwota ogółem
(netto) w zł

Razem

5. Wynik odbioru: ZGODNY .
6. STWIERDZONE NIEZGODNOŚCI
Lp.

Opis niezgodności

Zalecenia komisji dotyczące usunięcia
niezgodności

Uzgodniony termin
usunięcia niezgodności

-

-

-

7. PODPISY

KOMISJA ODBIORU:

1.)

INSPEKTOR NADZORU
(w zakresie prac, dla których
został ustanowiony)
1.)

PRZEDSTAWICIELE
WYKONAWCY/DOSTAWCY:
1.)

2.)
Gdańsk, dnia ………………….

Proszę na fakturze VAT w uwagach wpisać nr umowy …………………………
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