Ogłoszenie nr 856/U/19/Oddział Gdańsk
o przetargach nieograniczonych na wykonanie
usług
ENERGA – OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku

1)

2)

3)
1

4)
5)

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:
Agnieszka Małek, w godz. 8:00-14:00, tel. 58 527 92 74
adres email: agnieszka.malek@energa.pl
Zamawiający ogłasza przetargi nieograniczone na wykonanie usug:
Pozyskiwanie pozwoleń na prowadzenie prac archeologicznych oraz pełnienie
sprawa ZP/4414/303MZI/2019/1
nadzoru archeologicznego w trakcie prowadzenia prac ziemnych na obszarze
obsługiwanym przez ENERGĘ-OPERATOR SA Oddział Gdańsk
Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1: do dnia 31-12-2021 lub do osiągnięcia LIMITU ZAMÓWIENIA w wys. 60 000,00 zł netto.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]

6)

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)
8)
9)
10)
11)

Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy spełniający wymagania określone w WZ.
Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Kancelaria (pok. 2) do 31-07-2019 godz. 08:00
Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 409 data 31-07-2019 godz. 09:00
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): Agnieszka Małek

Gdańsk, 15-07-2019 r.

ZP/4414/303MZI/2019/1

WARUNKI ZAMÓWIENIA
Zamówienie niepubliczne sektorowe
Postępowanie nr: ZP/4414/303MZI/2019/1
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
w przedmiocie zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
„Pozyskiwanie pozwoleń na prowadzenie prac archeologicznych oraz pełnienie nadzoru
archeologicznego w trakcie prowadzenia prac ziemnych na obszarze obsługiwanym przez
ENERGA-OPERATOR SA Oddział Gdańsk.”

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

Gdańsk, 05-07-2019 r

Warunki Zamówienia
ENERGA-OPERATOR SA

1/11

ZP/4414/303MZI/2019/1

SPIS TREŚCI
DZIAŁ I DEFINICJE............................................................................................................................................. 3
DZIAŁ II INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM ..................................................................................................... 3
DZIAŁ III TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ..................................................................................................... 3
DZIAŁ IV NUMER POSTĘPOWANIA.................................................................................................................. 3
DZIAŁ V PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA................................................................................................................. 4
DZIAŁ VI INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH ................................................ 4
DZIAŁ VII TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ............................................................................................... 4
DZIAŁ VIII SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ ...................................... 4
DZIAŁ IX WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB OCENY ICH SPEŁNIENIA ................... 5
DZIAŁ X WYKLUCZENIE WYKONAWCÓW Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.................................................. 5
DZIAŁ XI DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONACÓW................................................................................ 5
DZIAŁ XII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ................................................................................................ 6
DZIAŁ XIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ .......................................................................................................... 6
DZIAŁ XIV WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI WZ ............................................................................................. 6
DZIAŁ XV SPOSÓB OBLICZENIA CENY ........................................................................................................... 7
DZIAŁ XVI SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ........................................................................................... 7
DZIAŁ XVII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ........................................................ 7
DZIAŁ XVIII BADANIE I OCENA OFERT ............................................................................................................ 8
DZIAŁ XIX ODRZUCENIE OFERTY .................................................................................................................... 8
DZIAŁ XX KRYTERIA OCENY OFERT................................................................................................................ 8
DZIAŁ XXI INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ ................................................................................. 9
DZIAŁ XXII WYBÓR OFERTY ............................................................................................................................. 9
DZIAŁ XXIII INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU................................................................................................ 9
DZIAŁ XXIV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ............. 9
DZIAŁ XXV ZAWARCIE UMOWY ....................................................................................................................... 9
DZIAŁ XXVI POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ ..................................................................... 9
ZAŁĄCZNIKI .................................................................................................................................................... 11

Warunki Zamówienia
ENERGA-OPERATOR SA

2/11

ZP/2994/303MZI/2018/1

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 ENERGA-OPERATOR
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 o udzielenie zamówienia,
prowadzone zgodnie z Ustawą oraz Regulaminem.
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 z siedzibą w Gdańsku,
1.1.
Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy GdańskPółnoc, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000033455,
1.2.
NIP:583-000-11-90
1.3.
REGON: 190275904-00036
1.4.
Kapitał zakładowy w wysokości 1 356 110 400 PLN opłacony w całości,
1.5.
Strona internetowa: http://bip.energa-operator.pl
1.6.
Adres e-mail : energa-operator@energa.pl
1.7.
Telefon:+48 58 527 95 95
1.8.
Faks: +48 58 527 95 17
2. Postępowanie organizuje i prowadzi: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku,
w imieniu Zamawiającego - Wydział Zakupów Operacyjnych Gdańsk
Adres: ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
3. Adres: ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
3.1.
Telefon: +48 58 527 95 95
3.2.
Faks: +48 58 527 95 17
3.3.
Adres e-mail: oddzial.gdansk@energa.pl
DZIAŁ III TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 5 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/4414/303MZI/2019/1

2. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
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DZIAŁ V PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:
Pozyskiwanie pozwoleń na prowadzenie prac archeologicznych oraz pełnienie
archeologicznego w trakcie prowadzenia prac ziemnych na obszarze obsługiwanym przez
ENERGA-OPERATOR SA Oddział Gdańsk

nadzoru

OPIS SPOSOBU WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Nadzór archeologiczny swoim zakresem ma obejmować:
1. Uzyskanie pozwolenia na prowadzenie prac archeologicznych na etapie projektowania.
2. Pełnienie nadzoru archeologicznego w trakcie prowadzenia prac ziemnych.
3. Wykonanie dokumentacji fotograficznej, opisowej i w razie konieczności rysunkowej odsłoniętych w trakcie
prac ziemnych nawarstwień kulturowych i obiektów. Bieżące monitorowanie urobku ziemnego w celu
wykrycia materiału zabytkowego.
4. Konserwacja materiału zabytkowego i wykonanie opracowania naukowego do sprawozdania z nadzoru po
jednej kopii dla Zamawiającego i jednej dla właściwego Konserwatora Zabytków.
5. Zapewnienie miejsca składowania zabytków.
6. Prowadzenie wszelkich prac zgodnie z decyzjami i opiniami PWKZ.
DZIAŁ VI INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
DZIAŁ VII TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 31-12-2021 r. lub do osiągnięcia LIMITU ZAMÓWIENIA w
wys. 60 000,00 zł netto.
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.
3. Wykonawcy korespondencję przekazują:
3.1. pisemnie – na adres:
ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557
Gdańsk
z dopiskiem:
Zamówienie niepubliczne w przedmiocie:
ZP/4414/303MZI/2019/1
3.2. za pomocą faksu na nr +48 58 527 95 17
3.3. na adres poczty elektronicznej osób upoważnionych do kontaktowania się z Wykonawcami:
agnieszka.malek@energa.pl
4. osobami uprawnymi do porozumiewania się z Wykonawcami, w dniach roboczych od poniedziałku do
piątku, w godz. Od 800 do 1400, są:
4.1. w sprawach merytorycznych:
Jerzy Trojanowski, adres email: jerzy.trojanowski@energa.pl
4.2. w sprawach proceduralnych:
Agnieszka Małek, adres email: agnieszka.malek@energa.pl
Warunki Zamówienia
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DZIAŁ IX WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB OCENY ICH SPEŁNIENIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w
Regulaminie, a w szczególności:
1.1. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia (a także dysponują osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia) w szczególności wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
co najmniej trzy usługi mające charakter zbliżony/tożsamy do przedmiotu niniejszego zamówienia
(tj. wykonali usługi nadzoru archeologicznego).
1.2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.3. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj., posiadają środki
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości: 18 000,00 (osiemnaście tysięcy złotych)
1.4. Posiadają obowiązującą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie
analizy odpowiednich dokumentów i oświadczeń, o których mowa w dziale XI ust. 1.
3. Wykonawca zaoferuje termin płatności wszystkich faktur: 30 dni
DZIAŁ X WYKLUCZENIE WYKONAWCÓW Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, o ile zaistnieją przesłanki określone w Regulaminie.
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. Listy Referencyjne (zaświadczenie polecające Oferenta), z których wynika, że usługi
wymienione poniżej (pkt. 1.2 - wykaz zamówień) zostały wykonane należycie oraz spełniają
wymagania Zamawiającego, zawarte w pkt. 1.1 Dz. IX WZ-Warunki Udziału.
1.2. Wykaz wykonanych zamówień – przedstawiający wykonanie minimum 3 usług nadzoru
archeologicznego w okresie ostatnich trzech lat z podaniem kontrahenta dla którego została
świadczona usługa (zgodnie w wymaganiami Zamawiającego, zawartymi w pkt. 1.1 Dz. IX WZWarunki Udziału oraz spójny z przedstawionymi przez Wykonawcę Referencjami).
1.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, powyższe dokumenty mogą być złożone w formie
wydruku z internetowych baz danych, prowadzonych przez organizacje rządowe (odpowiednio
dla Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego jest to strona: www.krs.ms.gov.pl; dla
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest to strona: www.ceidg.gov.pl
1.4. Aktualną polisę lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z
tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz w przypadku zamiaru zlecenia części prac
podwykonawcom również odpowiedzialność kontraktową i deliktową Wykonawcy. Wykonawca
musi posiadać aktualny dokument potwierdzający ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej co
najmniej przez okres realizacji przedmiotu zamówienia.
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2.
3.
4.

1.5. pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli uprawnienie osoby, która podpisała ofertę, do
reprezentacji Wykonawcy nie wynika z dokumentów określonych w pkt. 1.3,
1.6. „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia
na podstawie przesłanek, o których mowa w Regulaminie”, zgodnie ze wzorem stanowiącym
Załącznik Nr 2 do WZ.
Dokumenty, o których mowa w pkt. 1.1; 1.3 i 1.4 – należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej
przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Dokument, o którym mowa w punkcie 1.2,1.5 i 1.6 – należy
złożyć w oryginale.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.
Załączone do oferty dokumenty sporządzone przez Wykonawcę, muszą być podpisane przez osobę
uprawnioną 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:
w ust. 1 pkt. 1.1; 1.2; 1.4;– przynajmniej dla jednego z Wykonawców lub wspólne dla wszystkich Wykonawców
w ust 1 pkt. 1.3, - osobno dla każdego z Wykonawców,
w ust 1 pkt. 1.5 – w zależności od potrzeb.
w ust. 1 pkt. 1.6 - Oświadczenie w pkt. 1-5 przynajmniej od jednego podmiotu, w pkt. 6 dla każdego z
Wykonawców
6. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, 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. 1 pkt. 1.5
6.2. dotyczące poszczególnych Wykonawców– każdorazowo przez osobę uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy, którego dany dokument dotyczy.
6.3. 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. 1 pkt. 1.5,
DZIAŁ XII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Nie dotyczy
DZIAŁ XIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 45 dni.
DZIAŁ XIV WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI WZ
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego 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.
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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 jednostkowe należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami
rachunkowości.
3. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia.
4. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN.
DZIAŁ XVI SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści WZ.
3. Formularz oferty 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. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu zgodnie z 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/4414/303MZI/2019/1
Ogłoszenie nr 856/U/19/Oddział Gdańsk
Nie otwierać przed dniem: 31-07-2019 r, godz. 0900

7. 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
Zamawiającemu 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 31-07-2019 r., 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. 0900.
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.
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DZIAŁ XVIII BADANIE I OCENA OFERT
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji
dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust.2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
2. Zamawiający 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 ENERGA-OPERATOR 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:

l.p.

Opis kryteriów oceny

1

C1-CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO za uzyskanie pozwolenia na 20%
prowadzenie prac archeologicznych na etapie projektowania
80%
C2-CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO za 1 dzień pełnienia nadzoru
archeologicznego

2

a)

Znaczenie/waga

Kryterium: (C1) - Cena za uzyskanie pozwolenia – waga 20 % .
Zamawiający przyzna liczby punktów obliczone według wzoru:
C1 = (C1 min/Co) x 20 pkt
gdzie:
Cmin- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)
Co-cena brutto oferty badanej (zł)

b)

Kryterium: (C2) – Cena za nadzór archeologiczny - waga 80 %
C2 = (C2 min/Co) x 80 pkt
gdzie:
Cmin- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)
Co-cena brutto oferty badanej (zł)

2.

Za najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający uzna ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów we
wskazanych powyżej kryteriach, zgodnie ze wzorem: Ko=C1+C2
gdzie:
Ko – końcowa ocena
C1 – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium Cena za uzyskanie pozwolenia
C2- liczba punktów przyznana ofercie w kryterium Cena za nadzór archeologiczny.
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DZIAŁ XXI INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
1. Zamawiający nie przewiduje
elektronicznej.

dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji

DZIAŁ XXII 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
3. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny.
DZIAŁ XXIII INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU
Unieważnienie postępowania, następuje na zasadach określonych w Regulaminie.
DZIAŁ XXIV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
DZIAŁ XXV ZAWARCIE UMOWY
1. Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia, zgodną ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 3 do WZ oraz na zasadach określonych w Regulaminie.
2. W trakcie realizacji niniejszej umowy łączna wartość netto prac zleconych przez Zamawiającego nie może
przekroczyć kwoty 60 000,00 PLN (tzw. LIMIT ZAMÓWIENIA)
DZIAŁ XXVI POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
W toku postępowania Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, określone w Regulaminie.
Energa-Operator SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk przetwarza dane zawarte
w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zakupowym na postawie przepisów Kodeks
Cywilny oraz z Regulaminu udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA. Wśród tych informacji mogą pojawić się
dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej zwane „RODO” - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.),
mają charakter danych osobowych.
W świetle powyższego, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych, „ADO”, (dalej zwany Zamawiającym), jest Energa-Operator SA,
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk;
2.
3.

Z inspektorem ochrony danych osobowych w Energa-Operator SA, zwanym dalej „IOD” można skontaktować się
pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl;
Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

a. art. 6 ust 1 lit. b RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia
działań przed zawarciem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą
b. art. 6 ust 1lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych
ciążących na Zamawiającym tj. w celu związanym z postępowaniem zakupowym prowadzonym
zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Energa-Operator SA (dostępny na stronie
http://bip.energa-operator.pl)
Warunki Zamówienia
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c. art. 6 ust 1 lit. f RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiajacego (w tym dochodzenie roszczeń
wynikających z przepisów prawa i archiwizacja dokumentów)
4.

Odbiorcami danych osobowych mogą zostać:
a.
zainteresowane osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o Regulamin udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA, z zastrzeżeniami i
ograniczeniami wynikającymi z tego Regulaminu oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w tym
RODO; ograniczenia mogą nie mieć zastosowania w stosunku do przekazania danych uprawnionym na
podstawie przepisów prawa organom i instytucjom państwa,
b.
uprawnione podmioty publiczne,
c.
uprawnione podmioty Grupy Energa,
d.
podmioty dostarczające korespondencję,
e.
podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji,
f.
podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego oraz w zakresie spraw sądowych,
g.
podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie wsparcia i utrzymania systemów
wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego,
Zamawiający może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na
udokumentowane polecenie Zamawiającego, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności
oraz bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania
wskazanych w pkt 3:
a. w zakresie postępowania zakupowego – przez okres potrzebny do prowadzenia postępowań
wstępnych i działań przygotowawczych i przedumownych; po tym czasie dane będą
przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia
roszczeń,
b. 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;
c. w zakresie realizacji uzasadnionych interesów Zamawiającego – do chwili zrealizowania
uzasadnionych interesów Zamawiającego.
6. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu zakupowym wynika z przepisów
ustawy Kodeks Cywilny oraz z Regulaminu udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA.
Niepodanie wymaganych danych osobowych uniemożliwi udział w postępowaniu zakupowym.
7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO
8. Osoba, której dotyczą dane posiada prawo do:
a. dostępu do danych osobowych jej dotyczących i żądania ich kopii, z uwzględnieniem faktu, iż
Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania zakupowego;
b. sprostowania lub uzupełnienia jej danych osobowych, z uwzględnieniem faktu, iż skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania zakupowego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Regulaminem oraz nie może naruszać
integralności protokołu i jego załączników;
c. żądania od Zamawiającego ograniczenia przetwarzania danych osobowych; skorzystanie z tego
prawa nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
zakupowego, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa
w tym m.in. w przypadkach, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie danych
osobowych;
e. sprzeciwu, przenoszenia danych i ich usunięcia - w uzasadnionych przypadkach, których
ograniczenia nakładają przepisy ustawy Kodeks Cywilny, RODO i Regulamin zamówień w
ENERGA-OPERATOR SA*.
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Z uprawnień mogą Państwo skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z Zamawiającym lub IOD
9. W związku z faktem, że dostęp do danych osobowych mają strony postępowania zakupowego,
Państwa dane mogą być im przekazywane, w tym do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, z zastrzeżeniem postanowień pkt 4.a.
Dla uzyskania przez Zamawiającego potwierdzenia, że osoby, których dane osobowe są przekazywane Zamawiającemu,
dysponują już informacjami, o których mowa powyżej w przedstawionym obowiązku informacyjnym dla osób fizycznych ,
jak
również
w
celu
właściwego
zabezpieczenia
i ochrony danych tych osób, z których Wykonawca będzie korzystał, przekazanych przez Wykonawcę w ofercie/wniosku
złożonej/-ym w danym postepowaniu zakupowym, Wykonawcy zobowiązani są do złożenia w formularzu oferty/wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenia dotyczącego pozyskania przez Wykonawcę danych osobowych od
osób trzecich do celów związanych z udziałem w danym postępowaniu zakupowym oraz zrealizowania względem
wskazanych osób niniejszego obowiązku informacyjnego.

*)
Z uwagi na specyfikę prowadzenia postępowań zakupowych może nie przysługiwać Państwu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, jeżeli występuje forma
papierowa dokumentacji;
− na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zaznaczamy jednak, że każdorazowe żądanie będzie poddane odrębnej analizie, aby określić czy nie
zachodzi w danym przypadku ograniczenie Państwa praw.
ZAŁĄCZNIKI
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3. Załącznik nr 3 – Projekt umowy

W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Warunkach Zamówienia (WZ)
zastosowanie mają przepisy Regulaminu oraz Ustawy.
Sporządził:
Agnieszka Małek
Data: 05.07.2019r.
Akceptacja WZ i projektu umowy (akceptacja elektroniczna)
Data: 12.07.2019r.
Zaakceptowała:
Data:
Zatwierdził:
Data:
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zał. 3 do WZ
ZP/4414/303MZI/2019/1
UMOWA nr
zawarta w Gdańsku, 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 Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, NIP 583-000-11-90, 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, 80-557 Gdańsk,
reprezentowanym przez:
1. ........................................................,
2. .........................................................
zwanym dalej Zamawiającym,
a
……………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………
reprezentowanym/ą przez:
1. ..............................................................,
2. ..............................................................,
zwanym dalej Wykonawcą.
DZIAŁ I – PRZEDMIOT I TERMIN REALIZACJI UMOWY
§1
1. Niniejsza umowa została zawarta na podstawie przyjęcia oferty złożonej przez
Wykonawcę
w
przeprowadzonym
przez
Zamawiającego
postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o art. 5 ust. 1. pkt a)
Regulaminu Udzielania Zamówień w ENERGA-OPERATOR SA, nr sprawy
ZP/4414/303MZI/2019/1 (Ogłoszenie nr ……………… z dnia …………..)
2. Przedmiotem niniejszej umowy jest:
„Pozyskiwanie pozwoleń na prowadzenie prac archeologicznych oraz
pełnienie nadzoru archeologicznego w trakcie prowadzenia prac ziemnych na
obszarze obsługiwanym przez ENERGĘ-OPERATOR SA Oddział Gdańsk.”
3. Termin realizacji Przedmiotu Umowy ustala się do dnia : 31-08-2020 r. lub do
momentu osiągnięcia limitu zamówienia 60 000,00 zł netto
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się zlecony nadzór archeologiczny pełnić zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
W zakres czynności Wykonawcy wchodzi:
ETAP I
a) uzyskanie pozwolenia na prowadzenie prac archeologicznych na etapie
projektowania we współpracy z projektantem;
ETAP II
b) sprawowanie nadzoru w trakcie prowadzenia prac ziemnych;

1

c) wykonanie dokumentacji fotograficznej, opisowej i w razie konieczności rysunkowej,
odsłoniętych w trakcie prac ziemnych nawarstwień kulturowych i obiektów;
d) bieżące monitorowanie urobku ziemnego w celu wykrycia materiału zabytkowego;
e) konserwacja materiału zabytkowego i wykonanie opracowania naukowego do
sprawozdania z nadzoru dla Zamawiającego i dla właściwego Konserwatora
Zabytków w odpowiedniej ilości egzemplarzy;
f) zapewnienie miejsca składowania zabytków;
g) prowadzenie wszelkich prac zgodnie z decyzjami i opiniami PWKZ.

1.

2.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

§3
Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do
wykonywania nadzoru archeologicznego, zgodnie z
przepisami rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 r (Dz. U. Nr 150,
poz.1579) i będzie ten nadzór wykonywać osobiście.
Wykonawca może powierzyć wykonywanie nadzoru archeologicznego innym osobom,
pod tym jednak warunkiem, że osoby te będą posiadały kwalifikacje, o których
mowa w ust. 1, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.
§4
Wykonawca pełni nadzór w formie pobytów na terenie wykonywanych prac ziemnych.
Za wykonanie nadzoru uważa się również wykonanie czynności poza terenem
określonym w ust.1, o ile okażą się niezbędne do
realizacji przedmiotu umowy.
Strony ustalają, iż nadzór odbywać się będzie na podstawie zlecenia wystawionego
przez Zamawiającego. Zlecenie zawierające adres prowadzenia prac ziemnych,
termin rozpoczęcia tych prac, dane inspektora nadzoru (lub osoby uprawnionej) i
wykonawcy prac elektroenergetycznych (wraz z numerem telefonu). Zamawiający
przekaże Wykonawcy zlecenie w formie elektronicznej na adres
_________.
Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia zlecenia od Zamawiającego
nie dalej niż po upływie 2 dni roboczych od jego otrzymania. Potwierdzenie przyjęcia
zlecenia dokonywane mailem na adresy wskazane każdorazowo w treści zlecenia.
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stanu gotowości do wykonywania
nadzoru archeologicznego w terminie rozpoczęcia prac wskazanym w zleceniu. Przed
przystąpieniem do wykonywania nadzoru archeologicznego Wykonawca zobowiązany
jest do
nawiązania kontaktu telefonicznego z inspektorem nadzoru lub osobą
uprawnioną ze strony Zamawiającego.
Zamawiający zobowiąże wykonawcę prac ziemnych do ustalenia harmonogramu robót
z Wykonawcą prac archeologicznych.
Na żądanie Wykonawcy Zamawiający zobowiązany jest okazać mu stosowne
pozwolenia na prowadzenie prac, o których mowa w ust. 1 oraz istniejące mapy i
decyzje lub opinie właściwego konserwatora zabytków.
Kierownik budowy zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń Wykonawcy lub osoby,
o której mowa w §3 ust.1 i 2.
Jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie będzie możliwe dochowanie terminu
wskazanego przez Zamawiającego w zleceniu, Wykonawca zobowiązany jest do
poinformowania o tym fakcie Zamawiającego – najpóźniej w chwili potwierdzenia
przyjęcia zlecenia i wskazania terminu, w którym jest w stanie wykonać zlecenie.
W tym wypadku Zamawiający po rozpatrzeniu zasadności twierdzeń Wykonawcy
podejmie decyzję o zmianie terminie wykonania prac.
§5

W przypadku, gdy przy wykonywaniu nadzoru archeologicznego Wykonawca stwierdzi
natrafienie na obiekty i warstwy kulturowe o dużych wartościach poznawczych,
wymagających przeprowadzenia badań archeologicznych, to wówczas zobowiązany jest
on do niezwłocznego zawiadomienia o tej okoliczności Zamawiającego oraz właściwego
organu ochrony zabytków.
§6
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami
określonymi w wytycznych.
2. Osoba do kontaktu przy realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest:
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……………………….., tel., email:
3. Osoba do kontaktu przy realizacji niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest:
……………………, tel. …………….., email: ……………………………….
DZIAŁ II – PŁATNOŚCI
§7
1. Ustala się następujące zasady wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zlecone prace
(na podstawie złożonej oferty stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy) :
Cena jednostkowa - za uzyskanie jednego pozwolenia na prowadzenie prac
archeologicznych
netto:
…………………….…………..
zł
(słownie
złotych:
…………………………………………………………………………..)
Cena jednostkowa – (za 1 dzień nadzoru) / za pobyt na terenie wykonywanych
prac ziemnych w jednym dniu w ramach jednego zlecenia, niezależnie od czasu jego
trwania
i
ewentualnych
przerw,
związany
z
pełnieniem
nadzoru
archeologicznego,
netto:
………………………….…………..
zł
(słownie
złotych:
…………………………………………………………………………..)
2. Łączna wartość netto prac zleconych przez Zamawiającego w ramach niniejszej
Umowy nie może przekroczyć kwoty: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy
złotych 00/100) (tzw. limit zamówienia). Gdy łączna wartość netto zleconych przez
Zamawiającego prac osiągnie w/w kwotę, umowa wygasa (warunek rozwiązujący). W
przypadku, gdy Zamawiający nie zleci Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy
prac o w/w łącznej wartości netto, Wykonawca nie ma prawa żądać od Zamawiającego
zlecenia takich prac, ani też żądania odszkodowania z tego tytułu
3. Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT, należny zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.
4. Wynagrodzenie ma charakter zryczałtowany i obejmuje wszelkie koszty wykonania
usługi.
5. W przypadku konieczności zmiany kierownika badań wymienionego w decyzji PWKZ
ustala się wynagrodzenie z tego tytułu w wysokości ceny jednostkowej 1 dnia nadzoru
zgodnie z zapisem § 7 pkt.1
6. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury za uzyskanie pozwolenia na
prowadzenie badań archeologicznych będzie załącznik (decyzja właściwego
konserwatora zabytków) do faktury potwierdzony przez projektanta urządzeń
elektroenergetycznych występującego z ramienia Zamawiającego.
7. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonane prace w terenie będzie
załączony do faktury protokół odbioru prac podpisany przez inspektora nadzoru lub
osoby uprawnionej występującej z ramienia Zamawiającego potwierdzający ilość
dziennych wizyt na budowie związanych z pełnieniem nadzoru archeologicznego oraz
przyjęte przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków sprawozdanie z
przeprowadzonego nadzoru.
W przypadku nadzoru wymagającego tylko jednej wizyty w terenie (1 dzień nadzoru)
podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonane prace będzie przyjęte
przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków sprawozdanie z
przeprowadzonego nadzoru.
8. Wykonawca wystawi fakturę VAT w terminie 7 dni od daty uzyskania pozwolenia oraz
za wykonane prace, o których mowa w § 7 pkt 5 i 6.
9. Zamawiający dokona zapłaty przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na
fakturze VAT, w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT, zawierającej nazwę nabywcy tj. ENERGA-OPERATOR SA ul.
Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk oraz numer umowy (CRU Nr GJ0…. ), numer
zamówienia SAP podany przez wyznaczoną do współpracy osobę lub dane osoby ze
strony ENERGA - OPERATOR S.A. wyznaczonej do współpracy w ramach realizacji
umowy.
10.
Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym, otrzymał numer 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 Wykonawcy w momencie
wystąpienia zmiany.
11. Wykonawca oświadcza, jest podatnikiem VAT czynnym, otrzymał numer NIP
………………..., nie korzystającym ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1
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12.
13.

14.
15.

1.
a)

b)

2.

3.

4.

5.

i 9 ustawy o VAT. W przypadku zmiany w statusie podatnika VAT Wykonawca
zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego w momencie wystąpienia tej
zmiany.
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług
(t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) Strony ustalają, że będą dokumentować
zawierane pomiędzy sobą transakcje w formie elektronicznej zgodnie z Oświadczeniem
stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy
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
Dane 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

DZIAŁ IV – KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA
§8
W razie nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
10% całkowitej ceny netto wykonania przedmiotu umowy w razie odstąpienia
Wykonawcy od umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
10% całkowitej ceny netto wykonania przedmiotu umowy w razie naruszenia
postanowień niniejszej umowy poprzez podzlecanie prac bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach
ogólnych wynikających z przepisów kodeksu cywilnego.
W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy występuje więcej niż jeden podmiot,
podmioty te, niezależnie od odmiennych zapisów w umowie będącej podstawą ich
współpracy, ponoszą solidarną odpowiedzialność za działania i zaniechania każdego z
tych podmiotów, w tym w szczególności z tytułu szkody oraz z tytułu kar umownych.
Wykonawca za czynności podmiotu, z pomocą którego świadczy usługi lub który go
zastępuje, w celu realizacji niniejszej Umowy, ponosi odpowiedzialność za jego
czynności jak za swoje własne czynności.
Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 30 dni od daty wystawienia dokumentu
obciążającego. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego
mu wynagrodzenia.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy wszczęto
postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub naprawcze Wykonawcy

DZIAŁ V ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§9
1. Strony zgodnie uznają, że niniejsza umowa ulegnie rozwiązaniu bez konieczności
składania jakichkolwiek oświadczeń pisemnych lub ustnych w dniu, w którym
Wykonawca stanie się niewypłacalny w rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze
zm.).O osiągnięciu stanu niewypłacalności Wykonawca niezwłocznie powiadomi na
piśmie Zamawiającego. Strony mogą przedłużyć obowiązywanie umowy w drodze
odrębnego aneksu.
2. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od umowy określonych w przepisach
powszechnie obowiązującego prawa Zamawiający może rozwiązać umowę w każdym
czasie ze skutkiem natychmiastowym, zachowując dotychczas wykonaną część
przedmiotu umowy i płacąc odpowiednią część wynagrodzenia, w przypadku gdy:
a) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem usługi, a także opóźnia
się z realizacją, z przyczyn leżących po jego stronie, w stosunku do postanowień
umowy oraz przyjętego harmonogramu w taki sposób, że wykonanie przedmiotu
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zamówienia w wyznaczonym terminie jest nieprawdopodobne. Zamawiający nie ma
obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu na realizację przedmiotu zamówienia.
b) Wykonawca powierzył wykonanie usług bądź ich części podwykonawcy, bez
uprzedniej zgody Zamawiającego.
c) Wykonawca realizuje zamówienie odmiennie, niż zostało określone w przedmiocie
umowy.
3.

Zamawiający może rozwiązać umowę za czternastodniowym (14) pisemnym
wypowiedzeniem w przypadku, gdy realizacja jej przedmiotu stanie się niezgodna z
interesem Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnie odpowiadającej wykonaniu umowy.

4. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku:
a) zwłoki w zapłacie należności dłuższej niż 60 dni od dnia wymagalności,
b) przerwania z winy Zamawiającego realizacji przedmiotu zamówienia na okres
dłuższy niż 30 dni.
5. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje
prawo dochodzenia utraconych korzyści w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego.

DZIAŁ VI – OCHRONA INFORMACJI I DANYCH OSOBOWYCH
§ 10
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.
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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 związku z możliwością zapoznania się przez wykonawcę z danymi osobowymi
przetwarzanymi w zbiorach należących do Zamawiającego, Strony zawierają również
umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, której treść stanowi załącznik
numer … do niniejszej umowy.
13.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.

1.

2.
3.

4.

5.
a)
b)
c)
d)

6.

7.

DZIAŁ VII – POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11
W przypadku powstania sporu w trakcie wykonywania umowy strony będą dążyły do
polubownego rozstrzygnięcia sporu, a w przypadku braku porozumienia, na drodze
sądowej przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności
bądź jakichkolwiek uprawnień wynikających z niniejszej umowy na podmioty trzecie.
Wszelkie informacje dotyczące Zamawiającego i niniejszej umowy w tym w
szczególności informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe,
handlowe, prawne i organizacyjne, jak też informacje przetwarzane w systemach
informatycznych, zapisane na nośnikach elektronicznych, do których Wykonawca może
mieć dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej umowy oraz produkty i informacje
wytworzone przez Wykonawcę w trakcie realizacji Umowy stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu art.11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003, Nr 153, poz. 1503 z poz.
zm.) i zwane są w dalszej części umowy informacjami poufnymi.
Za informacje, o których mowa w ustępie 3 uznaje się również wszelkie dane
dotyczące podmiotów dostarczających energię elektryczną do sieci dystrybucyjnej,
podmiotów zaopatrywanych w energię elektryczną, jak też podmiotów ubiegających
się o podłączenie do sieci, których posiadanie stawia jeden z podmiotów w pozycji
uprzywilejowanej wobec pozostałych. W szczególności informacjami takimi są dane
określające wielkość mocy umownej, odczyty urządzeń pomiarowych mocy i energii
elektrycznej, zużycie energii elektrycznej i strukturę jej poboru oraz indywidualnie
wydawane warunki przyłączenia do sieci.
Wykonawca zobowiązuje się do:
zachowania w tajemnicy informacji poufnych,
wykorzystywania informacji poufnych jedynie w celu i zakresie niezbędnym do
wykonania czynności wynikających z Umowy,
nie ujawniania informacji poufnych zarówno w całości, jak i w części, osobom
trzecim bez uzyskania uprzedniego pisemnego upoważnienia Zamawiającego,
nie kopiowania, nie powielania ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniania
informacji poufnych, ani ich części bez uprzedniego pisemnego upoważnienia
Zamawiającego.
Postanowienia dotyczące zachowania poufności określone w niniejszym paragrafie nie
uchybiają dalej idącym ograniczeniom w ujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę
Przedsiębiorstwa Zamawiającego uregulowanych w aktach prawnych.
W przypadku, gdyby Wykonawca zobowiązany został na mocy obowiązujących
przepisów prawa do przekazania informacji poufnych, Wykonawca powiadomi
niezwłocznie Zamawiającego o okolicznościach, warunkach i zakresie przekazania w
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taki sposób, aby Zamawiający mógł przedsięwziąć konieczne środki prawne chroniące
przed przekazaniem informacji bądź zrzec się ochrony poufności.
8. Obowiązek zachowania poufności określony w ust.1-4 powyżej, nie będzie miał
zastosowania do tych informacji poufnych, o których mowa w ust.1-4 powyżej, które
są opublikowane, powszechnie znane lub urzędowo podane do publicznej wiadomości
bez naruszania postanowień umowy oraz jakiegokolwiek innego zobowiązania do
zachowania poufności.
9. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji poufnych, o których mowa w
ust.1-4 powyżej, obejmuje okres wykonywania Umowy oraz obowiązuje bezterminowo
po jej rozwiązaniu.
10.Wszelkie materiały zawierające informacje poufne, przekazane Wykonawcy przez
Zamawiającego, w tym między innymi płyty CD/ DVD, taśmy magnetyczne,
dokumenty, instrukcje obsługi, specyfikacje, schematy działania, spisy programów
oraz wydruki danych stanowią i pozostaną własnością Zamawiającego i nie mogą być
kopiowane w całości lub w częściach bez wyraźnej zgody pisemnej Zamawiającego pod
rygorem nieważności.
11.Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie informacje, dane, materiały przekazane
Wykonawcy przez Zamawiającego w celu wykonania Umowy będą po zakończeniu prac
zwrócone Zamawiającemu oraz usunięte z urządzeń, nośników informatycznych
Wykonawcy.
12.Wykonawca oświadcza, że 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 Wykonawcę z ww. podmiotami.
13. Wykonawca ma prawo do ujawnienia faktu zawarcia umowy oraz zwięzłego opisu jej
przedmiotu, w swoich materiałach marketingowych oraz referencjach.

1.
2.
3.

4.

DZIAŁ VIII - USTALENIA DODATKOWE
§ 12
Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji
zamówienia.
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego typu
działalności, jeśli wymagane są przepisami prawa.
Zamawiający ma prawo do sprawdzenia wiarygodności powyższych pozwoleń
Wykonawcy, w szczególności przez zażądanie przedstawienia odpowiednich
dokumentów lub decyzji. Wykonawca okaże dokumenty lub decyzje niezwłocznie po
ich zażądaniu przez Zamawiającego.
Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na usługę.

§ 13
W przypadku powstania sporu na tle wykonywania Umowy w czasie jej realizacji
Strony będą dążyły do jego polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku
porozumienia, spór poddany zostanie pod rozstrzygniecie właściwego rzeczowo sądu
miejsca siedziby Zamawiającego.
§ 14
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego i przepisy bezwzględnie obowiązujące.

§ 15
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają porozumienia Stron i
zachowania formy pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.
2. Zmiana osób upoważnionych do kontaktu przy realizacji niniejszej umowy, o których
mowa w § 6 pkt 2 i 3, następuje w formie pisemnej e-mailem i nie jest uznawana za
zmianę niniejszej umowy.
3. Wszelką korespondencję dotyczącą realizacji niniejszej umowy należy kierować na
następujące adresy:
Wykonawca: ……………………………………….
7

Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku,
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,
Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

1

egz.

dla

§ 16
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy
Załącznik nr 2 – OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI PRZESYŁANIA FAKTUR
ELEKTRONICZNYCH
Załącznik nr 3 - UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (Um.
Pow. Przetw. Danych osobowych będzie stanowić załącznik do umowy tylko w przypadku
kiedy Wykonawca nie zawarł jeszcze takiej umowy z Zamawiającym.)
USTALENIA DODATKOWE
§ 17
1. Wykonawca oświadcza, że spełnia przesłanki określone w art. 230 ustawy z dnia 15
września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 94, poz. 1037
z późn. zm.) upoważniające go do zawarcia Umowy.
2. Postanowienie zawarte w ust. 1 znajduje zastosowanie gdy Wykonawcą Umowy jest
Spółka z o. o.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr … do Umowy

UMOWA POWIERZENIA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Nr ………..
zawarta w dniu ………. roku, zwana dalej „Umową powierzenia” pomiędzy:
Spółką: ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000033455, której
dokumentacja rejestrowa przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 583-000-11-90, REGON: 190275904, z kapitałem zakładowym wpłaconym w
całości
w wysokości 1 356 110 400 zł, zwaną dalej „ENERGA” lub „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
1. ……………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………….
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Zwaną/y dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
1. ……………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………….
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, zaś osobno – „Stroną”, postanawiają co następuje:
PREAMBUŁA
Mając na względzie, iż:
a) Zamawiający oraz Wykonawca zawarli Umowę wykonawczą.
b) W celu wykonania ww. Umowy wykonawczej realizowane będą procesy przetwarzania danych osobowych
przez Wykonawcę, których administratorem lub podmiotem przetwarzającym na zlecenie administratora jest
Zamawiający.
Strony postanowiły, co następuje:
§1
Definicje
1.

Ilekroć na potrzeby niniejszej Umowy powierzenia stosowane są terminy, pisane kursywą, wyszczególnione
poniżej, Strony przyjmują dla nich następujące definicje:
RODO - Rozporządzenie 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;
Ustawa – Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000)
Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO;
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2.

Przetwarzanie danych – przetwarzanie w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO;
Zbiór Danych – zbiór danych w rozumieniu art. 4 pkt 6) RODO;
Administrator Danych – administrator danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO;
Naruszenia ochrony danych osobowych - naruszenie bezpieczeństwa, skutkujące przypadkowym
lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do danych
osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 12) RODO;
Pseudonimizacja – przetworzenie danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 5) RODO;
Profilowanie - zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych w sposób, o którym mowa w art. 4 pkt
4) RODO;
Ogólne Warunki Umów (OWU) – dokument regulujący zasady realizacji umów u Zamawiającego w zakresie
warunków w niej określonych,
Umowa wykonawcza – umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, o której mowa w literze
a) Preambuły wraz z obowiązującymi aneksami;
Dzień Roboczy - dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce;
Wszystkie inne pojęcia i zwroty użyte w Umowie powierzenia, nie zdefiniowane w ust. 1, posiadają znaczenie
określone w Prawie Energetycznym oraz innych właściwych przepisach prawnych bezwzględnie
obowiązujących.
§2
Wykonanie Umowy powierzenia – przedmiot, charakter, rodzaj, kategoria osób

1.

2.

3.
4.

Zamawiający niniejszym powierza przetwarzanie, a Wykonawca przyjmuje do przetwarzania dane osobowe,
o których mowa w niniejszym punkcie. Strony ustalają następujący zakres powierzenia danych osobowych:
a) Przedmiot umowy – przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy
wykonawczej ;
b) Charakter i cel przetwarzania – przetwarzanie w sposób wynikający z zawartej/zawartych Umowy
wykonawczej i w celu ich wykonania;
c) Rodzaj danych osobowych – dane osób fizycznych związanych z realizacją prac udzielonych w ramach
Umowy wykonawczej , dane kontaktowe klientów detalicznych, dane dotyczące rozliczeń z klientami,
w tym: imię i nazwisko (w tym nazwisko rodowe), imiona rodziców, adres, dane teleadresowe (m.in.
numer telefonu, email), PESEL, NIP, nr dowodu osobistego, nr prawo jazdy, nr świadectwa
kwalifikacyjnego lub uprawnień, numer rachunku bankowego, numer księgi wieczystej, numer
ewidencyjny działki w rejestrze gruntów;
d) Kategorie osób których dane dotyczą – pracownicy, klienci , właściciele gruntów, osoby fizyczne
uczestniczące lub mogących potencjalnie uczestniczyć w realizacji Umowy wykonawczej .
Zakres powierzenia, wskazany powyżej w pkt 1 pkt c) i d) może zostać w każdym momencie rozszerzony
lub ograniczony przez Zamawiającego. Ograniczenie lub rozszerzenie może być dokonane poprzez
przesłanie przez Zamawiającego do Wykonawcy zawiadomienia o takiej zmianie, za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub w formie pisemnej. W przypadku braku reakcji Wykonawcy w ciągu 3 Dni Roboczych
od daty wysłania wiadomości przez Zamawiającego przyjmuje się, że Wykonawca zaakceptował zmianę
zakresu powierzenia. W razie, gdy zmiana zakresu powierzenia uniemożliwiała wykonanie Umowy
wykonawczej, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego w terminie, o którym mowa
w zdaniu poprzedzającym. W przypadku braku informacji od Wykonawcy, Wykonawca odpowiada za szkodę
poniesioną przez Zamawiającego w związku z brakiem możliwości wykonywania Umowy wykonawczej
dla której ta sytuacja wystąpiła.
Strony postanawiają, że celem przetwarzania ww. danych jest wyłącznie realizacja Umowy wykonawczej .
Dane będą przetwarzane wyłącznie w czasie obowiązywania Umowy wykonawczej .
Wykonawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych, objętych niniejszymi Umową
wykonawczą/Umowami wykonawczymi innej osobie lub podmiotowi (zwanym dalej „dalszym podmiotem
przetwarzającym”). Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego jakiemu podmiotowi
powierzył przetwarzanie danych osobowych. Informacja taka powinna być przekazana do osoby wskazanej
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5.
6.

7.
8.

do
kontaktów
w Umowie wykonawczej/Umowach wykonawczych w terminie 7 dni roboczych przed planowanym dalszym
powierzeniem. Zamawiający jest uprawniony do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego powierzenia
przetwarzania danych osobowych podmiotowi wskazanemu przez Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych
od otrzymania od Wykonawcy informacji. Brak sprzeciwu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez
Zamawiającego na takie powierzenie. W przypadku złożenia sprzeciwu przez Zamawiającego dalsze
powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę podmiotowi objętemu sprzeciwem jest
niedopuszczalne.
Za działania i zaniechania osób trzecich w razie powierzenia wykonania czynności, o których mowa w § 2
ust. 4, Wykonawca ponosi taką samą odpowiedzialność jak za swoje własne działania i zaniechania.
Bez uszczerbku dla ust. 4 powyżej, jeżeli do wykonania w imieniu Zamawiającego konkretnych czynności
przetwarzania Wykonawca korzysta z usług dalszego podmiotu przetwarzającego, na dalszy podmiot
przetwarzający nałożone zostają te same obowiązki ochrony danych jak w niniejszej Umowie powierzenia
między Zamawiającym a Wykonawcą, a w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji,
wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom
rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Jeżeli ta inna osoba lub dalszy podmiot
przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna
odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wypełnienie obowiązków tej innej osoby lub podmiotu
przetwarzającego spoczywa na Wykonawcy.
Dalsze podmioty przetwarzające muszą spełniać przynajmniej taki sam poziom ochrony danych osobowych
jak ten określony w niniejszej Umowie powierzenia przez Zamawiającego.
Wykonawca zapewnia, iż umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a dalszym podmiotem przetwarzającym
wygasa najpóźniej w chwili wygaśnięcia Umowy Wykonawczej, niezależnie od przyczyny. Zamawiający nie
ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Wykonawcę lub dalszy podmiot przetwarzający,
wynikające z wygaśnięcia umowy z dalszym podmiotem przetwarzającym.
§3
Zobowiązania Stron

1.

2.

3.
4.

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów RODO oraz innych bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w okresie ich obowiązywania oraz do ich
wdrożenia przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych danych osobowych, a następnie stosowania
przez cały okres obowiązywania poszczególnej Umowy wykonawczej .
Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie
na udokumentowane polecenie Zamawiającego, co dotyczy też przekazywania danych osobowych poza
granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do organizacji międzynarodowej – chyba, że obowiązek
taki nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega
Wykonawca. W takim przypadku, Wykonawca informuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym przed
rozpoczęciem przetwarzania, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes
publiczny. W granicach, w jakich nie poszerza to zakresu obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy
wykonawczej i bez uszczerbku dla pozostałych postanowień Umowy powierzenia, Zamawiający może
przekazywać Wykonawcy instrukcje (polecenia) dotyczące przetwarzania danych osobowych drogą
elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 7 ust. 2. Wykonawca powinien wdrożyć instrukcje niezwłocznie,
nie później jednak niż w terminie 7 Dni Roboczych. Jeśli wdrożenie instrukcji w tym terminie nie jest możliwe,
Strony wspólnie ustalą późniejszy termin ich wdrożenia.
Wykonawca zobowiązuje się uzyskać od osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych odrębne
oświadczenia o obowiązku zachowania tajemnicy.
Zamawiający zobowiązuje się uzyskać od osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
odrębne oświadczenia, o tym że przetwarzanie przez nich danych osobowych będzie następowało wyłącznie
w celu i w zakresie określonym w Umowie wykonawczej/Umowach wykonawczych i wyłączenie na polecenie
Zamawiającego, chyba że przetwarzanie jest wymagane przez właściwe przepisy krajowe lub unijne.
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5.

6.

7.

8.

Wykonawca jest uprawniony do upoważnienia osób działających na jego rzecz, w tym dalszych podmiotów
przetwarzających, do przetwarzania Danych osobowych w imieniu Zamawiającego, w tym do wydawania tym
podmiotom w imieniu Zamawiającego poleceń dotyczących przetwarzania danych osobowych, będących
przedmiotem Umowy wykonawczej , w granicach poleceń wydanych przez Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zostały odpowiednio
przeszkolone w zakresie i celu przetwarzania danych osobowych lub zostaną w tym zakresie przeszkolone
jednakże nie później niż przed rozpoczęciem procesu przetwarzania tych danych. Poziom, zakres
oraz częstotliwość szkoleń winny być odpowiednie do funkcji, jaką pełnią poszczególne osoby, ponoszonej
przez nich odpowiedzialności oraz częstotliwości, z jaką będą one przetwarzały dane osobowe.
Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania
oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia
i wadze zagrożenia, Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia wszelkich odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym
między innymi w stosownym przypadku:
a) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług
przetwarzania;
c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie
incydentu fizycznego lub technicznego;
d) regularne testowanie, monitorowanie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych
mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dobór i wdrożenie środków bezpieczeństwa, o których mowa
w art. 32 RODO, adekwatnych do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk związanych z przetwarzaniem danych
osobowych na podstawie Umowy wykonawczej . Oceniając stopień bezpieczeństwa, Zamawiający
uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, w szczególności wynikające z przypadkowego
lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia
lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób
przetwarzanych.
Wykonawca pomaga Zamawiającemu poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się
z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw
określonych w rozdziale III RODO a w szczególności żądań w zakresie bycia informowanym, dostępu
do danych, poprawiania danych, usuwania danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia
danych, wniesienia sprzeciwu a także żądania związanego z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji
i profilowaniem.
W ramach obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym:
a) Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, jednak nie później niż
w terminie 48 godzin od otrzymania zgłoszenia od osoby, której dane dotyczą, żądania w zakresie
wskazanym w ust. 8;
b) Wykonawca udziela Zamawiającemu wszelkich informacji niezbędnych do zrealizowania żądania osoby,
której dane dotyczą lub ujawnia powierzone dane osobowe (lub w stosownych przypadkach – ich kopie)
w terminie 5 Dni Roboczych od daty żądania informacji przez Zamawiającego;
c) Wykonawca prowadzi rejestr żądań osób, których dane dotyczą, zamierzających skorzystać
z przysługujących im uprawnień w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z Umową
wykonawczą/Umowami wykonawczymi, w odniesieniu do żądań, które zostały skierowane bezpośrednio
do Wykonawcy. Rejestr ten udostępnia Zamawiającemu na jego żądanie, w terminie 48 godzin od jego
zgłoszenia;
d) Wykonawca nie udziela osobom, których dane dotyczą, odpowiedzi na złożone przez nie wnioski,
z wyjątkiem przypadków, gdy otrzyma w tym zakresie wyraźne polecenie Zamawiającego.
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9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.

Wykonawca pomaga Zamawiającemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO, w tym
w szczególności:
a) w zakresie informowania o naruszeniach ochrony danych osobowych zgodnie z § 5 ust. 1 Umowy
powierzenia;
b) w zakresie stosowania adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, stosownie
do zidentyfikowanych ryzyk związanych z przetwarzanymi danymi osobowymi, zgodnie z ust. 6 i ust. 7
niniejszego paragrafu;
c) w zakresie dokonywania przez Zamawiającego oceny skutków dla ochrony danych oraz konsultacji
z organem nadzorczym w związku z dokonywaną oceną.
Wykonawca prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania, zgodnie z art. 30 pkt 2 RODO, zawierający:
a) imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe Wykonawcy i dalszych podmiotów przetwarzających
oraz każdego administratora, w imieniu którego działa Zamawiający, a gdy ma to zastosowanie –
przedstawiciela administratora lub podmiotu przetwarzającego oraz inspektora ochrony danych;
b) kategorie przetwarzań dokonywanych w imieniu Zamawiającego;
c) gdy ma to zastosowanie – informację o przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwie tego państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej, a w przypadku przekazań, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,
dokumentację odpowiednich zabezpieczeń;
d) jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których
mowa w art. 32 ust. 1 RODO.
Wykonawca udostępnia rejestr, o którym mowa powyżej, na żądanie organu nadzorczego i współpracuje
z organem nadzorczym w ramach wykonywania przez niego swoich zadań.
Wszelkie ustalenia dotyczące przetwarzania danych osobowych, odbiegające od ustaleń zawartych
w niniejszej Umowie powierzenia, powinny być uzgadniane pomiędzy Stronami w formie pisemnej pod
rygorem bezskuteczności.
Wykonawca, po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
w zależności od decyzji Zamawiającego, usuwa lub zwraca w terminie 3 Dni Roboczych wszelkie dane
osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa
członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. W przypadku ograniczenia zakresu
powierzenia przetwarzania przez Zamawiającego, w trybie określonym w Umowie powierzenia,
postanowienia o rozwiązaniu Umowy powierzenia stosuje się odpowiednio do danych, które wskutek
ograniczenia zakresu nie mogą już być przetwarzane przez Wykonawcą. Na żądanie Zamawiającego,
Wykonawca złoży oświadczenie potwierdzające wykonanie obowiązku, o którym mowa w niniejszym punkcie,
w terminie 3 Dni Roboczych od dnia złożenia takiego żądania.
Zwrot danych, o którym mowa w ust. 13 powyżej, odbywa się w trybie uzgodnionym przez Strony.
Po zwróceniu danych Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia danych osobowych objętych
niniejszą Umową powierzenia z własnych systemów informatycznych oraz nośników, w sposób
uniemożliwiający ich odczytanie i nakazanie powyższych czynności u osób lub podmiotów, którym dane
zostały podpowierzone oraz poświadczenie powyższych czynności stosownym protokołem zniszczenia.
Zamawiający ma prawo do kontroli czy obowiązek ten został prawidłowo wykonany przez Wykonawcę.
W terminie zwrotu danych osobowych określonych powyżej, Wykonawca obowiązany jest przekazać
Zamawiającemu wszystkie kopie zapasowe danych objętych Umową wykonawczą.
§4
Prawo audytu

1.
2.

Wykonawca współpracuje z instytucjami kontrolującymi i Zamawiającym na żądanie.
Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania
spełnienia obowiązków określonych w Umowie powierzenia oraz RODO, w terminie 5 Dni Roboczych od dnia
zgłoszenia przez Zamawiającego żądania w tym zakresie oraz umożliwia Zamawiającemu lub audytorowi
upoważnionemu przez Zamawiającego przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji i przyczynia się do ich
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3.

4.
5.

6.

7.
8.

wykonania.
W związku z tym obowiązkiem Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego, jeżeli jego zdaniem
wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego
o ochronie danych.
Wykonawcy przysługuje prawo kierowania zapytań do Zamawiającego w zakresie prawidłowości wykonania
przez Wykonawcę obowiązków dotyczących zabezpieczenia powierzonych mu na podstawie niniejszej
Umowy powierzenia danych osobowych.
Zamawiający ma prawo wglądu do sprawozdań ze sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych
z przepisami o ochronie danych osobowych, opracowanych przez Wykonawcę.
Zamawiający lub upoważniony przez niego audytor będzie realizować prawo audytu w godzinach 8.00 – 18.00
i po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy z wyprzedzeniem co najmniej 3 Dni Roboczych przed
planowanym terminem kontroli. W przypadku wystąpienia incydentu lub innego zdarzenia, które może
świadczyć o naruszeniu przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych a także w przypadku
uzasadnionego podejrzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę rodzi ryzyko naruszenia
praw lub wolności osób, których dane dotyczą, Zamawiający lub jego upoważniony audytor będzie realizować
prawo audytu niezwłocznie. Wykonawca ma obowiązek zapewnić Zamawiającemu lub wskazanemu przez
niego audytorowi dostęp do pomieszczeń i dokumentów obejmujących dane osobowe oraz informacje
o sposobie przetwarzania danych osobowych, infrastruktury teleinformatycznej oraz systemów IT, a także
do osób mających wiedzę na temat procesów przetwarzania danych osobowych realizowanych przez
Wykonawcę. Zamawiający będzie prowadzić audyt z poszanowaniem tajemnic przedsiębiorstwa Wykonawcy.
Po przeprowadzeniu audytu, Zamawiający może przekazać Wykonawcy w formie pisemnej zalecenia
pokontrolne. Wykonawca zobowiązany będzie do ich wdrożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego, nie krótszym niż 10 Dni Roboczych. W przypadku, gdyby wdrożenie tych zaleceń wiązało
się z dodatkowymi kosztami, Strony uzgodnią sposób ich rozliczenia.
Koszty audytu ponosi każda ze Stron we własnym zakresie.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym możliwość
przeprowadzania przez Zamawiającego audytu przetwarzania danych osobowych przez ten dalszy podmiot
przetwarzający na zasadach określonych w niniejszym paragrafie 4.
§5
Odpowiedzialność

1.

Wykonawca po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jednak nie później
niż w ciągu 12 godzin od momentu uzyskania informacji o wystąpieniu zdarzenia, zgłasza je Zamawiającemu.
W zgłoszeniu tym ujmuje:
a) charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości wskazuje kategorie
i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych
osobowych, których dotyczy naruszenie;
b) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego punktu
kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji;
c) możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;
d) środki zastosowane lub proponowane w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym
w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.
Jeżeli – i w zakresie, w jakim – informacji nie da się udzielić w tym samym czasie, Wykonawca może ich
udzielać sukcesywnie, bez zbędnej zwłoki. W terminie do wyjaśnienia naruszenia ochrony danych
osobowych, Wykonawca zabezpiecza współpracę i bieżące informowanie Zamawiającego bez przerwy.
2. Zamawiający zobowiązany jest do wdrożenia i stosowania procedur służących wykrywaniu naruszeń ochrony
danych osobowych oraz wdrażaniu właściwych środków naprawczych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego, niezwłocznie od chwili powzięcia informacji,
lecz nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności
administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzanych w związku z niniejszą Umową powierzenia,
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4.

5.

6.

danych osobowych. Wykonawca informuje również Zamawiającego o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej
lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania danych, skierowanej do Wykonawcy, a także o wszelkich
planowanych, o ile Wykonawcy są wiadome lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących
przetwarzania danych osobowych u Wykonawcy.
W przypadku, gdy Zamawiający zamierza uczestniczyć w postępowaniach, kontrolach i inspekcjach,
o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest umożliwić uczestnictwo w takich działaniach
Zamawiającemu.
Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy, przewidziane w Umowie wykonawczej, nie mają
zastosowania do naruszenia Umowy powierzenia. W szczególności jakiekolwiek ograniczenia
odpowiedzialności nie dotyczą przypadków, w których Zamawiający zostanie zobowiązany prawomocną
decyzją lub prawomocnym wyrokiem właściwego sądu do zapłaty kary pieniężnej, odszkodowania,
zadośćuczynienia lub jakiejkolwiek innej kwoty z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych
osobowych lub w związku ze szkodą lub krzywdą wyrządzoną w związku z naruszeniem przepisów
dotyczących ochrony danych osobowych, jeśli takie naruszenie lub szkoda (krzywda) wynikać będzie
z naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy powierzenia. W takim przypadku Wykonawca
odpowiada względem Zamawiającego w pełnej wysokości i zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu
wszelkie koszty, w tym w szczególności zwrócić kwotę wypłaconego odszkodowania, zadośćuczynienia
lub kary pieniężnej.
Bez uszczerbku dla § 5 ust. 5, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy następujących kar
umownych:
a) Z tytułu opóźnienia w zgłoszeniu naruszenia w terminie określonym w § 5 ust. 1 w wysokości 0,1 %
wartości całkowitego wynagrodzenia za realizację Umowy wykonawczej dla której takie zdarzenie
nastąpiło, za każdą godzinę opóźnienia, jeżeli naruszenie zostało stwierdzone jako istotne zgodnie
z definicją RODO;
b) W przypadku nie zawarcia w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym postanowień, o których
mowa w § 2 ust. 5 - 8 lub § 4 ust. 6 Umowy powierzenia w wysokości 5 % całkowitej wartości
wynagrodzenia Umowy wykonawczej dla której takie zdarzenie nastąpiło, za każdy stwierdzony
przypadek;
c) Z tytułu uniemożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia audytu, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia,
w wysokości 2 000 zł za każdy przypadek;
d) Z tytułu opóźnienia we wdrożeniu zaleceń pokontrolnych, o których mowa w § 4 ust. 6 w stosunku
do terminu uzgodnionego przez Strony, w wysokości 2 000 zł za każdy dzień opóźnienia;
e) Z tytułu naruszenia obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na transfer danych poza obszar
Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do organizacji międzynarodowej, w wysokości 5 %
całkowitej wartości wynagrodzenia za realizację Umowy wykonawczej dla której takie zdarzenie
nastąpiło za każdy stwierdzony przypadek.
Naliczenie kary umownej nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy w pełnej wysokości, jeżeli wyrządzona
szkoda przekracza wartość kary umownej.
§6
Obowiązywanie Umowy powierzenia – czas powierzenia

1.
2.

3.

Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas określony - realizacji umowy wykonawczej wskazanej
w preambule.
Zamawiający dokonuje oceny należytego wykonywania Umowy powierzenia przez Wykonawcę. W sytuacji
negatywnego wyniku przedmiotowej weryfikacji Wykonawcy, jest on zobowiązany do podjęcia działań
eliminujących wykryte niezgodności w terminie określonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 14 Dni
Roboczych. W przypadku, gdy to wezwanie pozostaje bezskuteczne Zleceniodawca jest uprawniony
do rozwiązania Umowy powierzenia i określonej Umowy wykonawczej ze skutkiem natychmiastowym.
Zamawiający uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy powierzenia i określonej Umowy wykonawczej
ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaistnienia ważnych powodów, w tym także w razie naruszenia
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przez Wykonawcę lub dalszy podmiot przetwarzający przepisów RODO, innych obowiązujących przepisów
prawa lub niniejszej Umowy powierzenia, a w szczególności, gdy:
a) Organ nadzoru nad przestrzeganiem zasad przetwarzania danych osobowych stwierdzi, że Wykonawca
lub dalszy podmiot przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych;
b) Prawomocne orzeczenie sądu powszechnego wykaże, że Wykonawca nie przestrzega zasad
przetwarzania danych osobowych;
c) Zamawiający, w wyniku przeprowadzenia audytu, o którym mowa w § 4 Umowy powierzenia stwierdzi,
że Wykonawca nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z Umowy
powierzenia lub obowiązujących przepisów prawa lub Wykonawca nie zastosuje się do zaleceń
pokontrolnych, o których mowa w § 4 ust. 6.
W przypadku wystąpienia zdarzenia dla którego Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania którejkolwiek
Umowy wykonawczej wówczas Umowa powierzenia obowiązuje do końca wykonania prac w ramach pozostałych
Umów wykonawczych.
4. Naruszenie przez Wykonawcę postanowień Umowy powierzenia, RODO lub innych obowiązujących przepisów
prawa z zakresu ochrony danych osobowych stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy wykonawczej .
§7
Współpraca Stron
1. Strony są zobowiązane do współpracy w zakresie nadzoru nad wykonaniem niniejszej Umowy powierzenia.
2. Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia mające związek z Umową powierzenia mogą być składane
za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Umowa powierzenia lub bezwzględnie obowiązujące
przepisy prawa wymaga formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności lub nieważności. Strony wyznaczają
następujących przedstawicieli odpowiedzialnych za realizację Umowy powierzenia, uprawnionych
do podejmowania decyzji operacyjnych i dokonywania wzajemnych uzgodnień:
Przedstawiciel Zamawiającego w zakresie ochrony danych osobowych:
Krzysztof Śliwczyński
A. Email: iod.energa-operator@energa.pl
Przedstawiciel Wykonawcy w zakresie danych osobowych:
……………………………………………….
A. Telefon:
…………………………………………………..
B. Email:
…………………………………………………..
3.

Zmiana przedstawiciela, numer telefonu i adresu e-mail nie stanowi zmiany Umowy powierzenia i jest
skuteczna z chwilą powiadomienia drugiej Strony o dokonanej zmianie. Uzgodnienia i decyzje przedstawicieli,
o których mowa w ust. 2 powyżej będą wiążące dla Stron, tak długo jak nie zmieniają postanowień Umowy
powierzenia.
Dla uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że przedstawiciele wskazani w ust. 2 nie są uprawnieni
do wypowiedzenia Umowy powierzenia ani Umowy wykonawczej , chyba że z ich pełnomocnictw wyraźnie
wynika takie uprawnienie.
§8
Postanowienia końcowe

1.
2.
3.

4.
5.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie powierzenia zastosowanie mają przepisy RODO oraz
polskiego prawa w szczególności Kodeksu cywilnego.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy powierzenia wymagają dla swojej ważności formy
pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
Wszelkie spory wynikłe w związku z wykonaniem niniejszej Umowy powierzenia, Strony poddają pod
rozstrzygnięcie Sądu właściwego zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umów u Zamawiającego/Umową
wykonawczą.
Umowę powierzenia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Umowa powierzenia wchodzi w życie z dniem zawarcia.
Strona 8 z 10

WYKONYWANIE USŁUG TECHNICZNEJ OBSŁUGI ODBIORCÓW NA TERENIE ODDZIAŁU GDAŃSK
POSTĘPOWANIE NUMER: _______________
UMOWA NR _______________

Załączniki:
Zał. 1. Oświadczenie Wykonawcy jako podmiotu przetwarzającego.

Podpisy stron Umowy powierzenia:
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

1.

...................................

1.

...................................

2.

...................................

2.

...................................
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Załącznik 1 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych nr ………………
Występując jako podmiot, któremu powierza się przetwarzanie danych osobowych, w ramach
umowy…………………………………………….
oświadczam że:
•

posiadam doświadczenie w świadczeniu usług związanych z przetwarzaniem powierzonych danych
osobowych

•

osoby które deleguję do wykonania zlecenia posiadają nadane upoważnienia do przetwarzania danych
osobowych

•

osoby delegowane do wykonania pracy posiadają przeszkolenie w zakresie przepisów dot. ochrony
danych osobowych

•

osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, w tym wyznaczone do kontaktów z
Zamawiającym, zostały obowiązane do zachowania informacji dot. szczegółów współpracy w tajemnicy

•

wdrożyłem odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby zapewnić odpowiedni do zagrożenia
stopień bezpieczeństwa ochrony danych osobowych

W przypadku przetwarzania danych osobowych w systemach komputerowych oświadczam że :
•

na komputerach przetwarzających dane osobowe znajduje się wyłącznie dopuszczalne, w tym prawnie
legalne oprogramowanie

•

osoby wykonujące pracę z wykorzystaniem komputera zostały przeszkolone w zakresie zasad
bezpieczeństwa informacji i bezpiecznego korzystania z systemu informatycznego

•

system operacyjny komputerów przetwarzających dane osobowe jest na bieżąco aktualizowany

•

oprogramowanie komputerów do przetwarzania danych osobowych jest na bieżąco aktualizowane

•

komputery przetwarzające dane osobowe są chronione przez ochronę antywirusową

W imieniu podmiotu przetwarzającego
… .……………………………………….
pieczęć firmowa Podmiotu lub pełna nazwa

…………………………………....................................miejscowość, data

……………………………………………..............................................................................................................................

podpis przedstawiciela Podmiotu zgodnie z zasadami reprezentacji
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