UMOWA RAMOWA
(dalej „Umowa”)
zawarta w dniu ………………….. 2022 roku w Ostrołęce, pomiędzy:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA z siedzibą w Ostrołęce (07-401), przy ul. Elektrycznej 5, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000061837, której dokumentacja rejestrowa
przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze
NIP: 758-000-03-96, z kapitałem zakładowym w wysokości 228.473.720,00 zł (wpłaconym w całości),
reprezentowaną przez:
1. ………………………………….……
2. …………………………………….…
zwaną dalej „Kupującym",
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. ………………………………………………………………………..………
2. ………………………………………………………………………..……...
Reprezentowaną/nym przez
zwaną/nym dalej „Sprzedającym”,
o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1.
2.

Przedmiot umowy stanowi sukcesywna dostawa obuwia roboczego w asortymencie określonym w Załączniku nr 1
do niniejszej umowy oraz zgodnie ze specyfikacją stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
Sprzedający zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność przedmiotu umowy i wydać mu przedmiot umowy,
a Kupujący zobowiązuje się przedmiot umowy odebrać i zapłacić Sprzedającemu wynagrodzenie ustalone
w umowie.
§2
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy opisanego w §1 Sprzedający otrzyma wynagrodzenie netto w wysokości
odpowiadającej ilości dostarczonego asortymentu i jego cen jednostkowych. Do cen netto zostanie doliczony podatek
VAT.
2. Ceny jednostkowe netto poszczególnych asortymentów określone zostały w załączniku nr 1 do umowy.
3. Cena netto, o której mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty, w tym związane z zapakowaniem, oznaczeniem
i dostawą przedmiotu umowy do siedziby Kupującego.
4. Ceny jednostkowe netto poszczególnych asortymentów mogą ulec zmianie tylko w formie aneksu określonego w §13
ust.12.
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§3
Warunki płatności
1.

Strony uzgodniły, że wynagrodzenie będzie płatne po dostarczeniu danej partii asortymentu i odebraniu jej bez
zastrzeżeń ze strony Kupującego, w formie przelewu w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania przez Kupującego
prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany na fakturze oraz zgłoszony
przez Sprzedającego do właściwego Urzędu Skarbowego, jako rachunek przeznaczony do prowadzonej działalności
gospodarczej

2.

Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

3.

Kupujący oświadcza, że w oparciu o art.108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(tj. Dz.U. 2021 poz. 685) dokonuje wyboru płatności należności, wynikających z faktur wystawionych w wyniku
wykonania postanowień Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

4.

W przypadku zwłoki w zapłacie należności za dostarczony przedmiot Umowy Sprzedający może dochodzić
od Kupującego odsetek w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

5.

Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku VAT identyfikującymi się numerami NIP wskazanymi
w komparycji Umowy, nie korzystającymi ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.
W przypadku wystąpienia zmiany w statusie podatnika VAT, każda ze Stron zobowiązuje się do poinformowania
drugiej Strony w momencie wystąpienia zmiany.

6.

Stosownie do treści art. 4c ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych (tj. Dz.U. 2021 poz. 424) oświadczamy, iż ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA z siedzibą w Ostrołęce
posiada status dużego przedsiębiorcy.
§4
Oświadczenia

Sprzedający oświadcza, że:
1.
2.
3.

posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
dostarczany przez niego towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz jest jakościowo
zgodny z wymaganiami Kupującego,
na żądanie Kupującego dostarczy wymagane oświadczenia jakości, atesty, itp.
§5
Warunki i czas dostaw

Dostawy będą realizowane:
1.

na podstawie zamówienia przesłanego drogą elektroniczną,

2.

w czasie wskazanym na zamówieniu dostarczonym przez Kupującego (nie dłużej niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od złożenia przez Kupującego zamówienia, o ile w zamówieniu Kupujący nie określił dłuższego
terminu dostawy), określającego rodzaj i ilość artykułów wymienionych w Załączniku nr 1 do umowy;

3.

od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.30.

4.

Sprzedający zapewni nieprzerwaną ciągłość w dostawie asortymentu. Wszelkie planowane przerwy dostawy muszą
być poprzedzone wcześniejszym minimum 30 dniowym pisemnym zawiadomieniem Kupującego.
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§6
Pakowanie i oznaczanie dostaw
1. Dostarczane obuwie robocze musi być pakowane w sposób uniemożliwiający powstawanie uszkodzeń w transporcie.
Uszkodzenie opakowania, o ile zachodzi podejrzenie o możliwość uszkodzenia dostarczonego asortymentu, będzie
odnotowane na dokumencie dostawy przez pracowników magazynowych Kupującego w obecności przedstawiciela
Sprzedającego lub przewoźnika (kierowcy).
2. Dostarczane obuwie robocze musi być zapakowane w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację
dostarczonego asortymentu. Wymaganym dokumentem towarzyszącym dostawie jest dokument WZ lub jego
uzgodniony odpowiednik. Dokument dostawy musi zawierać odwołanie do wszystkich numerów oraz linii
wystawionych przez Kupującego zamówień, których dotyczy dostawa.
§7
Jakość i zgodność ze specyfikacją techniczną
1. Wydanie i odbiór przedmiotu umowy nastąpi po przeprowadzeniu odbioru ilościowego, którego potwierdzeniem jest
dokument magazynowy.
2. Ujawnione braki ilościowe oraz wady jakościowe Kupujący zgłasza Sprzedającemu niezwłocznie po ich ujawnieniu,
w formie pisemnej, nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty przyjęcia przedmiotu umowy do magazynu.
3. Sprzedający dokona wymiany wadliwych partii lub uzupełni braki na swój koszt, dostarczając je do magazynu
Kupującego w terminie 10 dni roboczych od daty zawiadomienia przez Kupującego o wadach/brakach ilościowych.
4. W ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi i/lub gwarancji, Sprzedający jest zobowiązany do usunięcia wady
fizycznej rzeczy, jeżeli wada ta ujawni się w czasie określonym przez producenta.
§8
Gwarancje
Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji jakości zgodnej ze specyfikacjami technicznymi każdego kupowanego
produktu (za wyjątkiem poz. 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 z Wykazu cen jednostkowych stanowiących Załącznik nr 1 do
Umowy), na okres przewidziany przez producenta, jednak nie krótszy niż 12 miesięcy liczony od dnia dokonania odbioru
danej partii przedmiotu umowy.
§9
Siła Wyższa
1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jej realizację
uniemożliwiły okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nie przewidywalne i niezależne od woli
Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można
zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.
Przejawami siły wyższej są w szczególności:
• Klęski żywiołowe, np. pożar, trzęsienie ziemi, itp.,
• Akty władzy państwowej, np. stan wojny, stan wyjątkowy,
• Strajki, z wyjątkiem tych, które występują u Kupującego lub Sprzedającego.
2. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę
wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla Umowy.
§ 10
Kary umowne i prawo odstąpienia
1.

Kupujący będzie uprawniony do żądania od Sprzedającego zapłaty następujących kar umownych:
1.1 za opóźnienie w dostawie partii asortymentu względem terminu określonego w §5 pkt 2 Umowy – w wysokości
50 zł za każdy dzień opóźnienia w stosunku do przyjętego terminu,
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1.2 za odstąpienie przez Kupującego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego –
10% całkowitej ceny netto niezrealizowanych dostaw z szacunkowej wielkości zamówienia tj. asortymentu, jaki
Zamawiający zamierza zrealizować do końca okresu obowiązywania umowy.
2.

Podstawą do zapłaty kary umownej jest nota obciążeniowa wystawiona przez Kupującego. Płatność z tytułu kary
umownej może zostać skompensowana z należnym Sprzedającemu wynagrodzeniem z tytułu realizacji Przedmiotu
Umowy. Kompensata nie będzie wymagała dodatkowej pisemnej akceptacji Sprzedającego.

3.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Sprzedającego, w szczególności
w przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu dostawy przewidzianej Umową przekroczy 7 dni kalendarzowych
względem terminu określonego w §5 pkt 2 Umowy, Kupujący będzie uprawniony - bez wyznaczenia dodatkowego
terminu do wykonania Umowy - do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego.

4. Odstąpienie od Umowy następuje przez złożenie przez Kupującego pisemnego oświadczenia Sprzedającemu,
w terminie 30 dni od upływu terminu liczonego zgodnie z ust. 3 powyżej.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Kupującego, Sprzedającemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia,
w tym prawo dochodzenia odszkodowania.
§ 11
Czas trwania i rozwiązanie umowy
Niniejsza umowa wejdzie w życie z dniem podpisania na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia.
§ 12
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
Strony oświadczają, że w prowadzonym biznesie stosują zasady etyki, przeciwdziałania korupcji, przestrzegania praw
pracowniczych i praw człowieka, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działania zgodnego
z wymaganiami ochrony środowiska.
§ 13
Postanowienia końcowe
1.

Wszelkie informacje dotyczące Kupującego, które Sprzedający uzyska podczas i w związku z wykonywaniem Umowy
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Kupującego, chyba, że zostały lub zostaną publicznie ujawnione przez
Kupującego albo są powszechnie dostępne osobom trzecim zgodnie z przepisami prawa. Tajemnicę przedsiębiorstwa
Kupującego stanowią informacje dotyczące Kupującego, które Sprzedający uzyska podczas i w związku z niniejszą
Umową chyba, że zostały lub zostaną ujawnione przez Kupującego albo są powszechnie dostępne osobom trzecim,
zgodnie z przepisami prawa. Ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa drugiej Strony jest dopuszczalne tylko w
przypadkach prawem przewidzianych, w tym w szczególności na żądanie uprawnionych instytucji lub za uprzednią
zgodą Strony, której dotyczą. Ponadto, Strona może ujawniać informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa oraz
informacje poufne dotyczące drugiej Strony osobom działającym na zlecenie Strony ujawniającej, które są
zobowiązane do zachowania tajemnicy ujawnianych informacji na zasadach co najmniej takich jak w niniejszej Umowie.
Informacje dotyczące Stron, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Stron, oraz inne informacje poufne, o których
mowa wyżej mogą być ujawniane pracownikom oraz organom statutowym Stron, ich doradcom ekonomicznym i
prawnym, a także ENERGA S.A. i jej spółom zależnym lub powiązanym. Pracownicy oraz członkowie organów
statutowych Stron, a także ENERGA S.A. i jej spółki zależne lub powiązane zostaną zobowiązani do zachowania
tajemnicy ujawnianych informacji na zasadach co najmniej takich jak w niniejszej Umowie. Strona, która ujawniła
tajemnice przedsiębiorstwa drugiej Strony zobowiązana jest do naprawienia wynikłej z tego szkody. Każda ze Stron
ponosi odpowiedzialność za ujawnienie informacji poufnych przez osoby działające na jej zlecenie, jej pracowników lub
jej organy statutowe w sposób niezgodny z niniejszą Umową. W przypadku przeniesienia praw i obowiązków
wynikających z niniejszej Umowy, następca prawny będzie zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji
poufnych na zasadach i warunkach, określonych w niniejszym ustępie. Obowiązek zachowania poufności, o którym
mowa powyżej obowiązuje również po wykonaniu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od niniejszej Umowy.
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2.

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA uczestniczy w programie Zarządzania Środowiskowego i Zarządzania Energią
Grupy ENERGA SA, który jest narzędziem:
• realizującym wymagania Polityki Środowiskowej Grupy ENERGA SA.
• zapewniającym realizację zarządzania środowiskowego i zarządzania energią zgodnie z wymaganiami
odpowiednio Rozporządzenia EMAS i normy ISO 14001 oraz normy ISO 50001. ENERGA Elektrownie
Ostrołęka SA posiada certyfikowany zintegrowany system zarządzania środowiskowego i zarządzania energią
spełniający wymagania norm PN-EN ISO 14001:2015-09 i PN-EN ISO 50001:2012.
Treść Polityki Środowiskowej jest dostępna na stronie internetowej Grupy ENERGA SA pod linkiem:
https://grupa.energa.pl/otoczenie/polityka.”.

3.

Osoby kierowane przez Sprzedającego do realizacji prac objętych przedmiotem Umowy na terenie ENERGA
Elektrownie Ostrołęka SA:
a) obowiązuje zakaz wnoszenia, sprzedaży, podawania i spożywania alkoholu na terenie Spółki,
b) mają zakaz wstępu na teren Spółki po użyciu alkoholu,
c) mają obowiązek poddawania się kontroli przy wejściu, wyjściu i na terenie Spółki

4.

Strony oświadczają, że wzajemne udostępniają sobie dane osobowe swoich reprezentantów, pracowników lub
współpracowników zaangażowanych w realizację Umowy, w zakresie obejmującym ich służbowe dane kontaktowe
jak np. imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu służbowego, adres służbowego e-mail.

5.

Celem przetwarzania danych osobowych udostępnianych przez Strony jest zawarcie oraz wykonanie niniejszej
Umowy. Przez wykonanie niniejszej Umowy Strony rozumieją w szczególności: nawiązanie i utrzymywanie stałego
kontaktu na potrzeby wykonania Umowy, realizację wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy; jeżeli
to potrzebne: udostępnianie danych osobowych podwykonawcom i innych partnerom handlowym zaangażowanym
w wykonanie Umowy, uzgadnianie sposobów wykonania zobowiązań.

6.

Strony zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych, w tym do stosowania niezbędnych
organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych. Strony zobowiązują się także do zapoznania
z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych pracowników, którzy będą mieli dostęp do danych osobowych
udostępnionych przez Strony oraz do nadania im stosownych uprawnień do przetwarzania danych osobowych.
Pracownicy i współpracownicy Stron zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych
w związku z dostępem do danych osobowych drugiej Strony.

7.

W przypadku, gdy czynności wykonywane na podstawie niniejszej Umowy przez drugą Stronę wyczerpywałby
znamiona przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), administrator danych osobowych powierzy drugiej Stronie dokonanie
takiego przetwarzania na podstawie odrębnej umowy. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać
wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania Umowy.

8.

Każda ze Stron zobowiązuje się zrealizować w imieniu drugiej Strony obowiązek informacyjny wobec osób,
o których mowa w ust. 2 i 3, w tym poinformować je o udostępnieniu ich danych drugiej Stronie w zakresie i celach
opisanych powyżej, w szczególności wskazując informacje wymagane na podstawie art. 14 RODO. Klauzula
informacyjna
Zamawiającego
znajduje
się
na
stronie
internetowej
pod
linkiem:
http://www.energaostroleka.pl/gfx/energaostroleka/userfiles/_public/obowiazek_informacyjny_w_zakresie_zapytan_o
fertowych_i_zawierania_umow3.pdf. Strona, która spełnia obowiązek informacyjny w imieniu drugiej Strony, nie
ponosi odpowiedzialności za zakres ani treść klauzuli informacyjnej drugiej Strony.

9.

W przypadku, gdy czynności wykonywane na podstawie niniejszej Umowy przez drugą Stronę wyczerpywałby
znamiona powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu RODO, administrator danych osobowych
powierzy drugiej Stronie dokonanie takiego przetwarzania na podstawie odrębnej umowy. Przetwarzanie danych
osobowych będzie się odbywać wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania Umowy.
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10. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczególności Kodeksu cywilnego.
11. W sprawach spornych strony poddają się orzecznictwu sądów powszechnych właściwych ze względu na siedzibę
Kupującego.
12. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w Umowie mogą być wprowadzone tylko w formie pisemnych, pod rygorem
nieważności, aneksów podpisanych przez Strony.
13. Strony zobowiązują się do każdorazowego informowania o zmianie swoich danych adresowych
lub identyfikacyjnych, co najmniej na 7 dni przed planowaną zmianą danych adresowych lub niezwłocznie
po zaistnieniu zmian identyfikacyjnych.
14. W przypadku braku powiadomienia o zmianie danych adresowych zgodnie z ust. 13 powyżej, korespondencję
wysłaną na adres wskazany w Umowie, traktuje się jako doręczoną z chwilą, w której druga Strona mogła daną
korespondencję otrzymać i zapoznać się z jej treścią. Chwilą, o której mowa w zdaniu poprzednim może być
awizowanie przesyłki poleconej lub zamieszczenie przez pracownika poczty na kopercie adnotacji o awizowaniu
przesyłki, o wyprowadzeniu się adresata, o tym, iż adresat jest nieznany lub innej podobnej.
15. Korespondencję wysłaną drogą elektroniczną uważa się za doręczoną z chwilą, gdy zostanie ona wprowadzona do
środka komunikacji elektronicznej na wskazany przez Strony adres e-mail i wprowadzenie tej wiadomości zostanie
potwierdzone przez serwer poczty elektronicznej adresata.
16. Sprzedający nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na inny podmiot, bez uprzedniej
pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Kupującego.
17. Sprzedającemu nie wolno dokonać cesji przysługujących mu wobec Kupującego wierzytelności, bez uprzedniej
pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Kupującego.
18. Do realizacji przedmiotu Umowy Kupujący wyznacza swoich przedstawicieli:
•

Anna Ogniewska, tel. 29 766 26 24, e-mail: Anna.Ogniewska@energa.pl

19. Do realizacji przedmiotu Umowy Sprzedający wyznacza swoich przedstawicieli:
1.
2.

……………………………, tel.
……………………………, tel.

, e-mail:
, e-mail:

20. Zmiana przedstawicieli lub wyznaczenie kolejnych przedstawicieli nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie
pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie.
21. Integralną część Umowy stanowi:
1.
2.

Załącznik nr 1 - Wykaz cen jednostkowych obuwia roboczego
Załącznik nr 2 – Specyfikacja obuwia roboczego

22. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Sprzedający

Kupujący
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