ZAŁĄCZNIK NR 3 do WZ
Wzór umowy
Nr postępowania: ZP/836/707LA/2020/1

UMOWA Nr
na odbiór i wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych
zawarta w dniu ………………..roku w Płocku pomiędzy:
ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80–557 Gdańsk,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033455, NIP: 583–000–11–90, REGON:
190275904, Numer Rejestrowy BDO: 000002518, wysokość kapitału zakładowego wpłaconego w całości
1 356 110 400,00 zł, Oddział w Płocku z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock,
reprezentowaną przez:
1.

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

2.
..........................................................................................................................................................
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,
a
…………………………………………………………………. z siedzibą w …………………….. przy ul.
…………………….., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy dla …………………… w …………………, …./Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS ………………………………, NIP ……………………., Numer Rejestrowy BDO:
…………., kapitałem zakładowym w wysokości ……… zł, reprezentowaną przez:
1

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

2.
…………………………………………………………………………………………………...........................
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”,
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi odbioru
i wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości należących do ENERGA-OPERATOR
SA Oddział w Płocku położonych w miejscowości Płock przy ulicy:
− Graniczna 59,
− Graniczna 79,
− Wyszogrodzka 106.
2. Wykaz pojemników oraz częstotliwość wykonywania usługi określono w Załączniku nr 1 do niniejszej
Umowy.
3. Wykonawca dokona odbioru odpadów komunalnych w terminach zgodnych ze zgłoszeniem telefonicznym
lub mailowym Zamawiającego i częstotliwością podaną w Załączniku nr 1.
4. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z postanowieniami Umowy, ofertą, Warunkami Zamówienia
stanowiącymi
integralną
cześć
umowy,
i obowiązującymi przepisami prawa regulującymi przedmiot umowy .
§2
1. Wykonawca oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do świadczenia usług w zakresie:
− transportu odpadów z miejsc ich powstawania, zbierania lub magazynowania,
− transportu odpadów do miejsc ich zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania,
− zbierania odpadów, odzysku lub unieszkodliwiania,
na podstawie zezwoleń/pozwoleń administracyjnych na działalność w ww. zakresie.
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2. Na czas trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia pojemników, o których mowa
w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, ich naprawy lub wymiany w przypadku zużycia. Pojemniki stanowią
własność Wykonawcy i podlegają zwrotowi w przypadku rozwiązania umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania w trakcie realizacji przedmiotu umowy przepisów prawa
w zakresie ochrony środowiska, w tym ustawy o odpadach oraz decyzji administracyjnych wydanych na ich
podstawie w zakresie, w jakim one Wykonawcę dotyczą.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie negatywne dla środowiska skutki, które powstają
w skutek jego działań lub zaniechań podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy, a które zostaną
stwierdzone w trakcie lub po realizacji przedmiotu umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach
swojego stanu prawnego, które mogą wpływać na prawidłowe wykonanie niniejszej umowy albo zmianę lub
zniesienie odpowiedzialności Wykonawcy za odbierane odpady, a w szczególności o utracie, zawieszeniu
lub ograniczeniu niezbędnych pozwoleń w tym zakresie. Nieprzekazanie takich informacji Zamawiającemu
i odbieranie od niego odpadów w tym czasie przez Wykonawcę będzie skutkować dochodzeniem przez
Zamawiającego roszczeń z tytułu wszelkich poniesionych strat i utraconych korzyści.
§3
1. Zamawiający oświadcza, że jest wytwórcą odpadów komunalnych w rozumieniu ustawy o odpadach,
przekazywanych Wykonawcy.
2. Zamawiający zobowiązuje się do:
− gromadzenia odpadów wyłącznie w pojemnikach w ilości określonej w Załączniku nr 1 do niniejszej
umowy,
− zapewnienia dogodnego dojazdu do pojemników,
− utrzymania pojemników we właściwym stanie sanitarnym.
§4
1. W celu sprawnego przebiegu współpracy oraz należytego wykonania przedmiotu umowy osobami
wyznaczonymi do kontaktu są:
− w imieniu Zamawiajacego:
Katarzyna Żołek, tel. 24 368 81 72, e-mail: katarzyna.zolek@energa.pl
Jankowski Józef, tel. 24 368 82 25, 605299617, e-mail: jozef.jankowski@energa.pl
− w imieniu Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
2. Każda ze Stron uprawniona jest do zmiany osób wskazanych w niniejszym paragrafie po uprzednim
pisemnym powiadomieniu o tym fakcie drugiej Strony pod rygorem uznania tej zmiany za bezskuteczną.
§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, z częstotliwością wskazaną w Załączniku nr 1, Zamawiający zapłaci
Wykonawcy kwotę miesięczną wynagrodzenia netto ustaloną dla poszczególnych nieruchomości
w następującej wysokości :
a) wysokość miesięcznego wynagrodzenia netto dla nieruchomości położonej w Płocku, przy ulicy
Graniczna 59 wynosi………….,
b) wysokość miesięcznego wynagrodzenia netto dla nieruchomości położonej w Płocku, przy ulicy
Graniczna 79 wynosi………….,
c) wysokość miesięcznego wynagrodzenia netto dla nieruchomości położonej w Płocku, przy ulicy
Wyszogrodzka 106 wynosi…………..
3. Okres rozliczeniowy strony ustalają na miesiąc kalendarzowy.
4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem netto i doliczony zostanie podatek VAT
w wysokości wynikającej z przepisów prawa obowiązujących w dniu wystawienia faktury.
5. Zamawiający zapłaci należność za wykonaną usługę na podstawie faktury.
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6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbędne do
zrealizowania przedmiotu umowy.
7. O zmianie opłat za usługi Wykonawca każdorazowo powiadomi Zamawiającego poprzez przesłanie
pisemnego zawiadomienia i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
8. Zamawiający, w przypadku braku akceptacji wysokości stawek nowych opłat, ma prawo odstąpienia od
umowy w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia przez Wykonawcę zmiany wysokości opłaty.
9. Odstąpienie powinno nastąpić w formie pisemnej.
10. Zmiana wysokości opłat nie powoduje obowiązku wypowiedzenia niniejszej umowy, a jej treść pozostaje bez
zmian.
§6
1. Fakturę VAT należy wystawić na:
ENERGA – OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdańsk, NIP 583-000-11-90 Oddział w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej
106; 09-400 Płock.
2. Faktura VAT powinna zawierać, oprócz danych wymaganych obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
numer umowy podany przez Zamawiającego oraz dane wskazujące na lokalizację nieruchomości, której
dotyczyła zrealizowana usługa.
3. Faktura dokumentująca przedmiotową usługę określoną w § 1 wystawiona będzie z uwzględnieniem
aktualnie obowiązujących przepisów podatkowych.
4. Zapłata należności będzie następowała w terminie 14 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę
prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami na adres:
Energa CUW Sp. z o.o., Biuro w Kaliszu ul. Częstochowska 4, 62-800 Kalisz
albo na adres e-mail, o ile Strony złożą stosowne oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik
nr 2 do Umowy.
5. O zmianie adresu do wysyłki faktury Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie. Zmiana taka nie
wymaga zmiany Umowy.
6. Zapłata należności dokonywana będzie przez Zamawiającego przelewem bankowym na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze.
7. Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.
8. Należności określone w fakturze VAT pokrywają wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonywaniem
Umowy.
9. Strony oświadczają, że na dzień zawarcia Umowy są podatnikami czynnymi VAT o numerach NIP jak na
wstępie Umowy.
10. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
11. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym o numerze identyfikacyjnym NIP 583-000-11-90
nie korzystającym ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.
12. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT czynnym o numerze identyfikacyjnym NIP
…………………………….. nie korzystającym ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9
ustawy o VAT. W przypadku wystąpienia zmiany w statusie podatnika VAT, Wykonawca zobowiązuje się do
poinformowania Zamawiającego w momencie wystąpienia zmiany.
13. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT oraz, że w oparciu o art. 108a ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dokonuje wyboru płatności należności
wynikających z faktur wystawionych w wykonaniu Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
płatności (split payment), co oznacza w szczególności, że zapłata kwoty odpowiadającej całości kwoty
podatku VAT wynikającej z otrzymanej faktury będzie dokonywana na rachunek VAT drugiej Strony.
14. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych powyżej, opóźnienie
płatności powstałe wskutek braku możliwości realizacji płatności wynagrodzenia z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem KAS, nie stanowi
podstawy do żądania jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań/roszczeń z tytułu
dokonania nieterminowej płatności.
15. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o wykreśleniu z rejestru jako podatnika
podatku VAT w terminie 3 dni od daty wykreślenia oraz zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód
powstałych w majątku Zamawiającego w przypadku gdyby nie dopełnił powyższego zobowiązania.
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§7
1. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania niniejszej umowy Zamawiający ma prawo do
wezwania Wykonawcy do usunięcia nieprawidłowości w terminie do 10 dni roboczych licząc od dnia
otrzymania wezwania, pod rygorem naliczenia kary umownej określonej w ust. 2, po bezskutecznym upływie
ww. terminu.
2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Zamówienia z powodu okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
a) 0,5% wartości netto przedmiotu umowy (par. zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt. a, b lub c - w zależności jakiej
nieruchomości dotyczy) , za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu określonego
przez Zamawiającego na usunięcie nieprawidłowości do dnia usunięcia nieprawidłowości.
b) 30% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie (łącza kwota z par. 5 ust. 1 pkt. a, b i c),
w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę bądź rozwiązania lub odstąpienia od
Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
c) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie w razie naruszenia przez Wykonawcę
innych istotnych obowiązków określonych w Umowie za każdy przypadek takiego naruszenia.
3. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie nieprawidłowości w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Zamawiającemu przysługuje prawo, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, do usunięcia
nieprawidłowości na koszt i ryzyko. Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz
Zamawiającego poniesionych przez niego kosztów dokonania usunięcia nieprawidłowości w terminie 7 dni
od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.
4. Całkowita wartość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia netto, określonego
w Umowie.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wysokość naliczonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, zgodnie z zasadami
ogólnymi określonymi w kodeksie cywilnym.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, w tym przed
datą wymagalności potrącanych wierzytelności.
§8
1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia z mocą obowiązująca od 1 lipca 2020 roku.
2. Umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony.
3. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia
liczonego na koniec miesiąca kalendarzowego.
4. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od umowy przewidzianych przepisami prawa, Zamawiający może
rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, gdy Wykonawca rażąco naruszy postanowienia Umowy.
5. Odstąpienie od Umowy i jej rozwiązanie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę w każdym czasie za porozumieniem dokonanym w formie
pisemnej.
7. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia
w przypadku zwłoki w zapłacie należności przekraczającej 60 dni od dnia wymagalności.
8. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie
obowiązującego prawa Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy realizacja jej przedmiotu
stanie się niemożliwa lub niezgodna z jego interesem (umowne prawo odstąpienia). Prawo odstąpienia od
Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od daty zaistnienia przyczyny odstąpienia
i dowiedzenia się o tej przyczynie przez Zamawiającego.
9. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w części lub w całości lub jej rozwiązania
zgodnie z ust.1 lub 2, zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie tylko za prace wykonane przez Wykonawcę do
dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
10. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje
prawo dochodzenia utraconych korzyści w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego.
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§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 powstających 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 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. Po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezależnie od powodu jej zakończenia Wykonawca zwróci
wszystkie otrzymane od Zamawiającego dokumenty, określone w ust 1. niniejszego paragrafu, w terminie do
7 dni od dnia zakończenia realizacji umowy, natomiast informacje określone w ust 1 niniejszego paragrafu,
przechowywane elektronicznie, usunie ze swoich zasobów informatycznych oraz nośników informacji
w terminie do 7 dni od daty zakończenia Umowy. Wykonawca dopilnuje również, ażeby taką czynność
wykonały osoby trzecie, którymi wykonawca posługuje się przy realizacji Umowy. Strony mogą odstąpić od
tej czynności w odniesieniu do informacji, które są niezbędne w celu ewidencji i rozliczenia działalności
w zakresie uregulowanym obowiązującymi przepisami prawa lub Strona, która jest właścicielem informacji,
wyraża na to zgodę.
8. Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony informacji
przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, należy
traktować, jako tajemnicę przedsiębiorstwa chronioną w myśl ustawy wymienionej w zdaniu poprzednim.
9. Zobowiązanie wynikające z niniejszego artykułu pozostają w mocy przez okres obowiązywania Umowy oraz
5 lat po jej zakończeniu, niezależnie od powodu jej zakończenia.
10. 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 netto za każde naruszenie dotyczące obowiązku zachowania poufności.
11. Wykonawca zobowiąże swoich pracowników, specjalistów oraz wszystkie inne podmioty, przy pomocy
których prowadzą swoją działalność, do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zarówno w trakcie
trwania, jak i po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z tymi
podmiotem.
12. Wykonawca ma prawo do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz zwięzłego opisu jej przedmiotu, w swoich
materiałach marketingowych oraz referencjach w taki sposób, aby ich ujawnienie nie stanowiło naruszenia
zobowiązań wynikających z obowiązku zachowana poufności i ochrony informacji poufnych.
§ 10
KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART.13 RODO (dotyczy osób fizycznych będących stroną umowy)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie
informujemy, że:
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1) Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA–OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej
130, 80-557 Gdańsk. Nasze dane kontaktowe to: ENERGA–OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdańsk.
2) Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail:
iod.energa-operator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 1).
3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, f RODO, czyli do zawarcia
i realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, oraz do podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane przetwarzane będą także w celach wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnionym interesem
ADO jest: dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.
4) Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy.
5) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
a. Uprawnione organy publiczne,
b. Spółki Grupy Energa, na podstawie wewnętrznych umów,
c. Podmioty dostarczające korespondencję,
d. Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
e. Podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego oraz w zakresie spraw sądowych;
f. Podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających Twoje dane
osobowe.
ADO może powierzyć Twoje dane dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania
czynności na udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia
ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.
6) Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3.
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 realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego
rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7) Informujemy o przysługującym prawie do:
a. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
b. wniesienia sprzeciwu w uzasadnionych przypadkach,
c. sprostowania swoich danych osobowych, co nie może skutkować zmianą postanowień umowy
d. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, jednak nie ma to zastosowania w odniesieniu do
przechowywania , w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej, w celu ochrony prawnej
oraz ochrony praw innej osoby fizycznej, albo z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego,
e. przenoszenia danych, w uzasadnionych przypadkach i zakresie,
f. usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania,.
W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 1, 2).
8) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§ 11
1. Wykonawca oświadcza, iż w celu ochrony danych osobowych, spełnia wymagania określone w przepisach
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy o ochronie danych osobowych
z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
2. ENERGA-OPERATOR SA oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6
ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 118
ze zm.)
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3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają porozumienia Stron i zachowania formy pisemnego
aneksu do Umowy pod rygorem nieważności, chyba że inaczej wskazano w treści Umowy.
4. Wszelkie spory rozstrzygane będą w drodze polubownej. W tym celu Strony wyznaczają sobie 30-dniowy
termin do wyjaśnienia lub zażegnania sporu liczonego od dnia powstania kwestii spornej. W przypadku braku
porozumienia, przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego
5. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego,
oraz inne właściwe przepisy prawa.
6. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron
7. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
a)
b)
c)
d)

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

-

Wykaz typu/pojemności pojemników i częstotliwości odbioru odpadów komunalnych
Oświadczenie dotyczące faktury w formie elektronicznej.
Oferta złożona przez Wykonawcę
Warunki zamówienia

ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA:
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