Załącznik Nr 2 do SIWZ ZP 14/2019

Istotne postanowienia umowy
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej
– część II
Umowa zawarta w dniu …………. 2019 roku w Warszawie pomiędzy:
Transportowym Dozorem Technicznym – państwową osobą prawną działającą na podstawie ustawy
z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667 ze zm.). z siedzibą w
Warszawie (00-613) ul. Chałubińskiego 8,
NIP: 526-25-19-220; REGON: 017231686
reprezentowanym przez:
……………………..– Dyrektora
……………………..– Główną Księgową
zwanym dalej Zamawiającym lub Odbiorcą,
a
……………………………………………………………………………………………………………………….
z siedzibą w ……………………………. ul. …………………………… kod pocztowy ………………………., wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
………….….,Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: …………………....….,
o kapitale zakładowym…………………………………….
o nr NIP: ……………….., REGON:………………..,
reprezentowanym przez:
……………………………..
zwaną dalej w Umowie Wykonawcą lub Sprzedawcą.
łącznie zwanymi Stronami, a każda z osobna Stroną.
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp” na: Kompleksową dostawę
energii część II, Znak sprawy: ZP 14/2019, została zawarta Umowa (dalej: „Umowa”) o następującej
treści:
§ 1.
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii
elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej dla budynku przy ul.
Puławskiej 125 w Warszawie stanowiącego własność Transportowego Dozoru Technicznego. Opis
przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do Umowy oraz Ofercie Wykonawcy
(Załącznik nr 2 do Umowy) stanowiącymi integralną część Umowy.
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2. Podstawę do ustalenia i realizacji warunków Umowy stanowią przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 755 ze zm.) zwanej dalej
ustawa Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
3. Sprzedaż realizowana będzie dla punktów poboru określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.
4. Zamawiający szacuje ilość zapotrzebowanej energii elektrycznej na 3 615 000 KWh. Zamawiający
określił szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną mające charakter jedynie
orientacyjny, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej
w czasie trwania Umowy i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii
elektrycznej w podanej ilości. Jednocześnie Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia
przedmiotowych ilości. Wykonawca nie będzie względem Zamawiającego wnosił roszczeń z tego
tytułu. Rozliczenie będzie odbywać się według faktycznego zużycia energii elektrycznej na
podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych.
5. Jeżeli zaistnieje konieczność, Wykonawca w ramach przedmiotu Umowy dokona w imieniu i na
rzecz Zamawiającego wszelkich czynności i uzgodnień niezbędnych do przeprowadzenia zmiany
sprzedawcy i skutecznego rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej (w oparciu o wystawione
pełnomocnictwo), w szczególności:
1) wypowiedzenia obecnie obowiązującej umowy, na podstawie której Zamawiający aktualnie
nabywa energię elektryczną,
2) włączenie punktów poboru objętych Umową do umowy zawartej przez Wykonawcę z OSD,
3) dokonania zgłoszeń wymaganych postanowieniami IRIESP i IRIESD.
6. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu energią elektryczną o numerze ……………. wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
w dniu …………………, której okres ważności przypada na dzień …………….
7. W przypadku wygaśnięcia koncesji, o której mowa w ust. 6, Wykonawca zobligowany jest
przedłożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni aktualną koncesję na obrót energią elektryczną.
8. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 7 niniejszego
paragrafu, Zamawiający uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresów
wypowiedzenia ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia woli w tym zakresie.
§ 2.
Zobowiązania Stron
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej z zachowaniem standardów jakościowych zgodnych
z obowiązującymi przepisami prawa;
2) prowadzenie ewidencji wpłat należności zapewniającej poprawność rozliczeń;
3) udostępnienie Zamawiającemu danych pomiarowo-rozliczeniowych w zakresie sprzedaży
energii elektrycznej;
4) przyjmowanie od Zamawiającego w godzinach 830 – 1430 zgłoszeń i reklamacji dotyczących
sprzedaży energii elektrycznej zgłaszanych w formie pisemnej, lub telefonicznie nr tel. …………,
e-mail: ………………….;
5) nieodpłatne udzielanie informacji w sprawie rozliczeń oraz aktualnych taryf i zmian przepisów
prawa powszechnie obowiązującego w zakresie objętym Umową;
6) niezwłoczne informowanie Zamawiającego e-mailem o problemach lub okolicznościach
mogących wpłynąć na jakość i sposób wykonywania przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek
innych, mających istotne znaczenie dla realizacji przedmiotu Umowy, w tym o zauważonych
wadach lub usterkach w układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznościach
mających wpływ na rozliczenia;
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7) pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii
elektrycznej sprzedanej w ramach tej Umowy. Koszty wynikające z dokonania bilansowania
uwzględnione są w cenie energii elektrycznej.
3. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:
1) pobieranie energii zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i warunkami Umowy;
2) zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem urządzeń pomiarowych oraz plomb, w
tym plomb legalizacyjnych na wszystkich elementach, a w szczególności plomb zabezpieczeń
głównych i w układzie pomiarowo-rozliczeniowym;
3) terminowe regulowanie należności;
4) niezwłoczne informowanie Wykonawcy e-mailem o problemach lub okolicznościach mogących
wpłynąć na jakość i sposób wykonywania przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych
okolicznościach, mających istotne znaczenie dla realizacji przedmiotu Umowy, w tym o
wszelkich okolicznościach mających wpływ na rozliczenia.
4. Osobą wyznaczoną do kontaktów i za realizację Umowy z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest
………………………………………………….tel…………………….,email…………………………………………………….…………
5. Osobą wyznaczoną do kontaktów i za realizację Umowy z Wykonawcą ze strony Zamawiającego
jest………………………………………………….tel………………………email………………………………………………….……
6. Strony ustalają, że maksymalny czas reakcji na zgłoszenia dokonane przez osoby wskazane w ust.
4 i ust. 5, będzie wynosił 3 dni robocze.
7. Strony zobowiązują się do zapewnienia wzajemnego dostępu do danych, stanowiących podstawę
do rozliczeń za dostarczoną energię.
8. Strony zobowiązują się do aktualizowania wszelkich danych formalnych zawartych w Umowie,
mających wpływ na jej realizację, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W szczególności
Zamawiający zobowiązany jest poinformować w formie pisemnej Wykonawcę o zmianie adresu
korespondencyjnego, na który powinna zostać wysłana faktura oraz wszelka inna korespondencja,
pod rygorem uznania faktury i korespondencji za doręczoną na dotychczasowy adres.
9. Zmiany siedziby firmy, numeru rachunku bankowego oraz miejsca dostarczania faktur nie
wymagają podpisania aneksu do Umowy, a jedynie pisemnej informacji.
10. O zmianie rachunków bankowych i adresu Strony będą się wzajemnie powiadamiać w formie
pisemnej pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami.
§3
Termin realizacji
1.

Umowa kompleksowa na dostawę energii elektrycznej i zapewnienie usługi dystrybucji przez
Wykonawcę dla obiektu wskazanego w § 1 ust. 1 zawarta zostaje na czas określony tj. od dnia
podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.

2.

Umowa będzie realizowana w okresie 15 miesięcy tj. od dnia 01.10.2019 r. do dnia 31.12.2020 r.

3.

Dostawa energii rozpocznie się po dokonaniu zmiany sprzedawcy przez Wykonawcę zgodnie z
Umową oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie z OSD oraz IRiESD

4.

Rozpoczynając realizację zamówienia Wykonawca winien zapewnić ciągłość dostawy energii
elektrycznej w zakresie, za który odpowiada Wykonawca
§4
Standardy jakościowe
1. Standardy jakości obsługi Zamawiającego przez Wykonawcę zostały określone w obowiązujących
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo
energetyczne.
2. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi, o których mowa w ust. 1,
Zamawiającemu przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w Rozporządzeniu
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Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i
kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 503) lub w każdym
później wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych standardów obsługi.
§5
Wynagrodzenie Wykonawcy
1.

Maksymalna wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
wyniesie………………….zł brutto (słownie:…………………………………………………………………………………..).

2.

Ceny i stawki za sprzedaż energii elektrycznej zostały określone w ofercie Wykonawcy stanowiącej
Załącznik nr 2 do Umowy. Opłaty i stawki dystrybucyjne zgodnie z aktualnie obowiązującą taryfą
Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfą OSD) zatwierdzoną przez Prezesa URE.
§6
Rozliczenia

1.

W trakcie realizacji Umowy Zamawiający będzie rozliczany w oparciu o: faktyczne zużycie energii
elektrycznej na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz na
podstawie stawek i opłat określonych każdorazowo w aktualnie obowiązującej Taryfie Operatora
Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez odpowiedni organ zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa oraz zgodnie z opłatami i stawkami sprzedaży energii elektrycznej
wyszczególnionymi w ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy.

2.

Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT wraz ze specyfikacją z
wyszczególnieniem zużycia w każdym punkcie poboru energii. Faktura winna dotyczyć zużycia
energii elektrycznej w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc, w którym wystawiona
została faktura VAT.

3.

W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiaroworozliczeniowego, które spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za pobraną energię,
Wykonawca dokona korekt uprzednio wystawionych faktur VAT.

4.

Należności wynikające z faktur VAT są płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia tych faktur.

5.

Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy możliwa jest jedynie w przypadku zmiany stawek
za świadczenie usługi dystrybucji wyłącznie w przypadku zmiany taryfy OSD zatwierdzonej przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Cena ofertowa energii elektrycznej ulega zmianie w
przypadku ustawowej zmiany stawki od podatku od towarów i usług VAT i wysokości podatku
akcyzowego od energii elektrycznej.

6.

Faktura wystawiona zostanie na Transportowy Dozór Techniczny, 00-613 Warszawa, ul.
Chałubińskiego 8 w celu jej zapłaty.

7.

Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w prawidłowo
wystawionej fakturze. Strony ustalają, iż za dzień zapłaty będą traktować dzień obciążenia
rachunku bankowego Zamawiającego. Jeżeli płatność przypada w sobotę lub dzień ustawowo
wolny od pracy, za termin płatności uważa się pierwszy dzień roboczy następujący po takim dniu.

8.

Strony ustalają, iż Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie należności pieniężne
należne od Wykonawcy na podstawie Umowy nawet jeszcze nie wymagalne, w tym w
szczególności kary umowne, przy czym potrącenie umowne, o którym mowa w zdaniu poprzednim
nie ogranicza w żaden sposób praw Zamawiającego do potrącenia ustawowego.
§7
Odstąpienie od Umowy i kary umowne
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1.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający
może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez wyznaczenia terminu
dodatkowego w przypadku kiedy Wykonawca nie rozpoczął dostawy energii w terminie 2 dni od
dnia wskazanego przez Zamawiającego (umowne prawo odstąpienia).

3.

Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresów
wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym) jeżeli:
1) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 2 dni;
2) Wykonawca nie wykonał obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 7 Umowy;
3) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nastąpiła przerwa w dostawie energii
elektrycznej i przerwa ta trwa dłużej niż 2 dni.

4.

W przypadku odstąpienia od Umowy na podstawie ust. 2, Zamawiającemu przysługuje prawo
żądania zapłaty kary umownej w wysokości 10% kwoty brutto wskazanej w § 5 ust. 1 Umowy.

5.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) z tytułu wypowiedzenia Umowy z przyczyn o których mowa w ust. 3 w wysokości 10% kwoty
brutto wskazanej w § 5 ust. 1 Umowy;
2) z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności niewypełnienia
któregokolwiek z obowiązków wymienionych w § 2 ust. 1 Umowy – w wysokości 0,1%
kwoty brutto wskazanej w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień, w którym stwierdzono
nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę.
Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania zapłaty odszkodowania przenoszącego wysokość
zastrzeżonej kary umownej.
Zamawiającemu przysługuje prawo do miarkowania wysokości kary umownej w okolicznościach
wskazanych w przepisach kodeksu cywilnego.
Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z każdą wierzytelnością Wykonawcy z tytułu
wykonania Umowy. Potrącenie to nie wymaga składania przez Zamawiającego odrębnego
oświadczenia woli w tym zakresie (kompensata umowna).
Zapłata przez Wykonawcę kary umownej w przypadkach określonych powyżej nie zwalnia
Wykonawcy z obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

6.
7.
8.
9.

§8
Zmiany Umowy
1.

Zamawiający w zgodzie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści
złożonej oferty w następujących okolicznościach i warunkach:
1) gdy konieczność wprowadzenia modyfikacji wyniknie ze zmiany powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, na mocy których na Zamawiającego lub Wykonawcę nałożony zostanie
obowiązek zrealizowania przedmiotu zamówienia w sposób różniący się od zaoferowanego w
ofercie lub obowiązek zmiany trybu wykonania zamówienia – z zastrzeżeniem, że zmiana
przepisów nie była uchwalona przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, w
wyniku którego zawarto Umowę;
2) gdy podczas realizacji Umowy wystąpią nieprzewidywalne na etapie zawierania Umowy
okoliczności, które uniemożliwią zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób przewidziany
w ofercie, a udzielnie w tym zakresie innego zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo
zamówień publicznych będzie niemożliwe lub niecelowe ze względu na interes publiczny;
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3) w zakresie terminu obowiązywania Umowy w razie ogłoszenia na terytorium, na którym
umiejscowiona jest siedziba Zamawiającego stanu nadzwyczajnego;
4) w przypadku wystąpienia uzasadnionej konieczności zmiany parametrów technicznych
oferowanych dostaw, a w szczególności zmiany mocy umownej;
5) w przypadku gdy wystąpią okoliczności mające wpływ na koszt wykonania zamówienia w postaci
zmian przepisów dotyczących:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
6) w przypadku:

a) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których
nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i
doprecyzowanie treści Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,
b) Zmiany przepisów ustawy Prawo energetyczne lub aktów wykonawczych,

7) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia
itp.).
2.

Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki,
o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów
zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy,
do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

3.

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się,
a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

4.

Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt
2 - 4, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do
której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku
z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia
za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne lub umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi.

5.

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości
wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego
minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu
Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących
usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują
oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

6.

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą
wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi oraz wysokości wpłat do pracowniczych planów
6

Załącznik Nr 2 do SIWZ ZP 14/2019
kapitałowych. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do
części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane
z realizacją przedmiotu Umowy.
7.

W celu zawarcia aneksu do Umowy, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem
o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem
zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie
Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana
wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.

8.

W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2, pkt 3 lub pkt 4, jeżeli z wnioskiem występuje
Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać,
w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników
świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (wymiaru etatu), w jakim wykonują oni prace
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia
odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub
2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników
świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez
Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio
związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu
zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, lub
3) pisemne zestawienie wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych pracowników
świadczących usługi związane z realizacją przedmiotu - w przypadku zmiany, o której mowa
w ust. 1 pkt 4.
9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest
on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 14 dni, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ
na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust.
8 pkt 2.
10. W terminie 14 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Strona, która otrzymała
wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże
kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o
niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
11. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust.
7. W takim przypadku przepisy ust. 8 - 10 oraz 12 stosuje się odpowiednio.
12. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o
dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
§9
Ochrona danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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
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95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych jest Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego;
dane kontaktowe: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa tel. 22 4 902 902 info@tdt.gov.pl;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Transportowym Dozorze Technicznym możliwy jest
pod adresem e-mail: dane.osobowe@tdt.gov.pl;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
niniejszą Umową;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
Umowa o zamówienie publiczne w oparciu o art. 139 ust. 3 ustawy Pzp;
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa;
6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) jest zapewnione:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO nie przysługuje prawo do
usunięcia danych osobowych;
10) w przypadkach, o których mowa w art. 20 RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia
danych osobowych;
11) w przypadkach, o których mowa w art. 21 RODO nie przysługuje prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
§ 10
Postanowienia końcowe
1.

Strony zobowiązują się do pisemnego informowania o zmianie adresu lub siedziby.
Korespondencję kierowaną na adres wskazany w preambule umowy uważa się za skutecznie
doręczoną.

2.

Wykonawca nie może dokonać cesji praw i obowiązków wykonania Umowy na rzecz osoby trzeciej
bez pisemnej zgody Zamawiającego.

3.

W zakresie nieuregulowanym Umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych,
Kodeksu cywilnego oraz Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi i innymi
obowiązującymi w tej materii przepisami prawa w szczególności z Normami Polskimi.
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4.

Wszelkie ewentualne spory, jakie wynikną w związku z realizacją Umowy, Strony będą się starały
załatwić polubownie, a nie dające się rozstrzygnąć wątpliwości poddane zostaną pod
rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla Zamawiającego.

5.

Strony realizując Umowę mają obowiązek ochrony informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstw w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U z 2018 r. poz. 419) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6.

Strony Umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich informacji z
realizacją Umowy. Strony Umowy zobowiązują się również do zachowania w tajemnicy oraz
odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą stronę,
uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach
związanych z realizacją Umowy.

7.

W przypadku naruszenia postanowień, o których mowa w ust. 5 i 6 przez jedną ze Stron, drugiej
Stronie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy i żądania naprawienia wyrządzonej szkody lub
odszkodowania na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego.

8.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i
jeden dla Zamawiającego.

9.

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

10. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy

Wykonawca

Zamawiający
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