UMOWA NR …………………………..
Zawarta w dniu ............................................................... r. pomiędzy
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA z siedzibą w Ostrołęce, (07-401), ul. Elektryczna 5, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000061837, kapitał zakładowy: 228.473.720,00 zł
(wpłacony w całości), NIP: 758-000-03-96,
w imieniu której działają:
1. …………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………..
zwaną dalej Zamawiającym
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………,
w imieniu której działają
1. ................................................................................................................................
2. ……………………………………………………………………………………………….
zwaną dalej Wykonawcą,
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca, na zasadach określonych niniejszą umową (dalej: „Umowa”) przyjmuje
do wykonania pracę pn. „Remont układów wirujących wentylatorów wspomagających IOS typ WOR 400/190
wraz z unifikacją układu hydraulicznego IOS 1”.

2.

Szczegółowy opis przedmiotu umowy:
2.1. ETAP 1 - Remont układu wirującego IOS 1:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Demontaż koła wirnikowego z wału łożyska głównego.
Pomiar tolerancji pasowania piasta-czop oraz bicia czopa wału głównego.
Demontaż węzłów łopatkowych.
Czyszczenie piasty koła wirnikowego.
Czyszczenie i ocena stanu zdemontowanych elementów węzłów łożyskowych (trzpieni, nakrętek,
tulei, ciężarków, dźwigni regulacji oraz tarczy przestawiającej) metodą VT i MT.
Sprawdzenie wymiarów i geometrii gniazd węzłów łożyskowych oraz stanu piasty.
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego piasty (na czas magazynowania).
Wyważenie piasty koła wirnikowego bez uzbrojenia – na wale zastępczym.
Wymiana łożysk węzłów łopatkowych.
Montaż komponentów węzłów łopatkowych.
Wyważenie uzbrojonej piasty koła wirnikowego – na wale zastępczym.
Wymiana łożysk głównych wentylatora i uszczelnień ułożyskowania.
Analiza i rejestracja stanu dynamicznego i temperatury łożysk ułożyskowania głównego na stacji
prób przy nominalnych obrotach i zadanych rzeczywistych obciążeniach czopa.
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n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)
aa)

bb)

Wyważenie koła wirnikowego z pokrywami na wale zastępczym.
Montaż wirnika na wał główny.
Montaż siłownika na stacji prób. Ocena stanu mechanizmów oraz funkcjonalności i szczelności.
Demontaż głowicy, elementów regulacji, pokryw i tłoka przestawiającego siłownika
Przegląd i kwalifikacja elementów składowych siłownika w zakresie obecności ognisk korozji,
uszkodzeń mechanicznych oraz wad geometrii i wymiarów.
Kontrola tolerancji mechanizmów współpracujących (tolerancja kształtu oraz pasowania).
Wykonanie koniecznych napraw, wymiana uszczelnień, łożysk oraz tulei uszczelniających w
komorze tłokowej oraz głowicy sterującej siłownika.
Montaż komponentów siłownika.
Próba szczelności cylindra i głowicy sterującej.
Próby funkcjonalne siłownika (statyczne oraz podczas pracy na stanowisku testowym).
Wykonanie stożka mocowania siłownika, rozwiercenie otworu wału oraz wykonanie tulei
dopasowującej (mające na celu dostosowanie układu wirującego do nowego systemu sterowania
IOS II).
Montaż siłownika na wirniku, ustawienie kąta łopat oraz zakresu pracy siłownika.
Próby funkcjonalne zmontowanego mechanizmu przestawiania łopat.
Transport układu wirującego na trasie Zamawiający -Wykonawca – Zamawiający
Odbiór i dostawa układu nastąpi transportem, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ryzyko utraty czy
uszkodzenia układu przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego w momencie jego dostawy do
siedziby Zamawiającego.
Dostarczenie instrukcji składowania i magazynowania wirnika.
Elementy węzłów łopatkowych, które wskutek stwierdzenia ich zużycia podczas przeglądu mogą
kwalifikować do wymiany:
- trzpień łopatki,
- nakrętka trzpienia łopatki,
- ciężarek wyrównoważający,
- dźwigienka sterująca.
Powyższe elementy zapewnia w ramach niniejszej umowy Wykonawca.

2.2. ETAP 2 - Zakres unifikacji układów hydraulicznych i systemów sterowania:
a) dostarczenie dwóch sztuk nowych siłowników hydraulicznych (jeden dla wirnika pracującego, drugi
dla wirnika rezerwowego),
b) dostosowanie części statycznej wentylatora w obszarze mocowania przetwornika położenia
kątowego (do wykonania na obiekcie),
c) dostawa przetwornika położenia kątowego oraz innych urządzeń z zakresu AKPiA niezbędnych do
uzyskania oczekiwanej funkcjonalności (unifikacja ze standardem obowiązującym na WWS2),
d) dostawa i montaż stacji olejowej wysokiego ciśnienia z zaworem proporcjonalnym,
e) przygotowanie kompletnej infrastruktury, modyfikacja istniejącej lub jej rozbudowa w zakresie
niezbędnym do poprawnej pracy urządzeń (dotyczy branży mechanicznej, elektrycznej, AKPiA oraz
sterowania),
f) unifikacja systemu sterowania urządzeń WWS 1 i WWS 2.
2.3. ETAP 3 - Remont rezerwowego układu wirującego:
g)
h)
i)
j)
k)

Demontaż koła wirnikowego z wału łożyska głównego.
Pomiar tolerancji pasowania piasta-czop oraz bicia czopa wału głównego.
Demontaż węzłów łopatkowych.
Czyszczenie piasty koła wirnikowego.
Czyszczenie i ocena stanu zdemontowanych elementów węzłów łożyskowych (trzpieni, nakrętek,
tulei, ciężarków, dźwigni regulacji oraz tarczy przestawiającej) metodą VT i MT.
l) Sprawdzenie wymiarów i geometrii gniazd węzłów łożyskowych oraz stanu piasty.
m) Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego piasty (na czas magazynowania).
n) Wyważenie piasty koła wirnikowego bez uzbrojenia – na wale zastępczym.
o) Wymiana łożysk węzłów łopatkowych.
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p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)

z)

Montaż komponentów węzłów łopatkowych.
Wyważenie uzbrojonej piasty koła wirnikowego – na wale zastępczym.
Pomiary luzów łożysk głównych wentylatora i wymiana uszczelnień ułożyskowania.
Analiza i rejestracja stanu dynamicznego i temperatury łożysk ułożyskowania głównego na stacji
prób przy nominalnych obrotach i zadanych rzeczywistych obciążeniach czopa.
Wyważenie koła wirnikowego z pokrywami na wale zastępczym.
Montaż wirnika na wał główny.
Wykonanie stożka mocowania siłownika, rozwiercenie otworu wału oraz wykonanie tulei
dopasowującej (mające na celu dostosowanie układu wirującego do nowego systemu sterowania
IOS II).
Montaż siłownika na wirniku, ustawienie kąta łopat oraz zakresu pracy siłownika.
Próby funkcjonalne zmontowanego mechanizmu przestawiania łopat.
Transport układu wirującego na trasie Zamawiający -Wykonawca – Zamawiający
Odbiór i dostawa układu nastąpi transportem, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ryzyko utraty czy
uszkodzenia układu przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego w momencie jego dostawy do
siedziby Zamawiającego.
Dostarczenie instrukcji składowania i magazynowania wirnika.
Elementy węzłów łopatkowych i łożyska główne, które wskutek stwierdzenia ich zużycia podczas
przeglądu mogą kwalifikować do wymiany:
- trzpień łopatki,
- nakrętka trzpienia łopatki,
- ciężarek wyrównoważający,
- dźwigienka sterująca.
Powyższe elementy zapewnia w ramach niniejszej umowy Wykonawca.

Uwagi:
1) Wirniki stanowiące przedmiot niniejszego opracowania, będzie mógł współpracować zamiennie, zarówno
z wentylatorem WWS1 (instalacja IOS1) jak również WWS2 (instalacja IOS2), bez potrzeby jakiejkolwiek
ingerencji w układy AKPiA oraz istniejące algorytmy sterowania w systemie DCS.
2) Zmiany w systemie sterowania DCS (włącznie ze strojeniem układów regulacji) i części elektrycznej,
powstałe w wyniku przeprowadzonej modernizacji po stronie Wykonawcy.
3) Prace związane ze zamianą układów wirujących Zamawiający przewiduje w czasie corocznego
przeglądu IOS 1, zakres tych prac jest po stronie Zamawiającego pod nadzorem Wykonawcy.
4) W zakresie Wykonawcy będzie również uczestnictwo w rozruchu i próbach funkcjonalnych układu po
modernizacji oraz dostarczenie dokumentacji powykonawczej.
3.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac zgodnie przepisami prawa oraz swoją najlepszą wiedzą
i doświadczeniem.
§2
OKRES REALIZACJI UMOWY

1.

Prace i dostawy będące przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca wykona w terminach:
1.1. Etap 1 – Remont układu wirującego IOS 1 – do 01 czerwca 2022 r.
Termin remontu układu wirującego uważa się za dotrzymany z chwilą dostarczenia go
do siedziby Zamawiającego.
1.2. Etap 2 - Zakres unifikacji układów hydraulicznych i systemów sterowania – do 10 czerwca 2022 r. ,w tym:
- dostawa nowych siłowników i stacji olejowej do 01 czerwca 2022 r.
- prace montażowe na obiekcie w czasie postoju IOS 1: w dniach 01 – 10 czerwca 2022 r.
1.3. Etap 3 - Remont rezerwowego układu wirującego – do 30 września 2022 r.
Termin remontu rezerwowego układu wirującego uważa się za dotrzymany z chwilą dostarczenia
go do siedziby Zamawiającego.
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2.

Wykonawcy służy prawo wnioskowania o przedłużenie terminu zakończenia wykonania przedmiotu Umowy
wyłącznie w przypadku:
a) późniejszego przekazania terenu prac;
b) wstrzymania prac przez Zamawiającego, z wyłączeniem wstrzymania prac z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy,
c) działania siły wyższej.

3.

W przypadku wystąpienia zdarzenia wymienionego w ust. 2 powyżej, termin realizacji Umowy zostanie
przedłużony o czas nie dłuższy, niż czas trwania tego zdarzenia.
§3
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY

1.

Wynagrodzenie ryczałtowe należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy
wynosi: …………………. netto (słownie: ………………………………………………………………… netto).

2.

Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT wg obowiązującej stawki.
§4
ROZLICZENIE

1.

Rozliczenie za wykonane prace odbywać się będzie na podstawie faktur VAT, wystawianych przez
Wykonawcę po zakończeniu poszczególnych etapów prac, jak określono w ust. 2 poniżej i protokólarnym
ich odbiorze bez zastrzeżeń Zamawiającego.

2.

Dla potrzeb rozliczeń strony uzgadniają podział płatności zgodnie z Etapami realizacji Umowy określonymi
w §2 ust. 1 niniejszej Umowy:
1.

40% wynagrodzenia określonego
w § 3 ust. 1 Umowy

Po zakończeniu Etapu 1 określonego w §2, ust. 1 pkt 1.1.
do 01 czerwca 2022 – odbiór częściowy

2.

30% wynagrodzenia określonego
w § 3 ust. 1 Umowy

Po zakończeniu Etapu 2 określonego w §2, ust. 1 pkt 1.2. –
do 10 czerwca 2022 r. – odbiór częściowy

2.

30% wynagrodzenia określonego
w § 3 ust. 1 Umowy

Po zakończeniu Etapu 3 określonego w §2, ust. 1 pkt 1.3. –
do 30 września 2022 r. – dokonanie odbioru końcowego
§5
ODBIORY

1.

Terminem całkowitego wykonania przedmiotu Umowy jest data podpisania przez Strony bezusterkowego
protokołu odbioru końcowego.

2.

Odbiory częściowe:
2.1. odbiory częściowe nastąpią po zakończeniu Etapów 1 i 2 zgodnie z §2 ust. 1 pkt. 1.1. i 1.2.,
2.2. z czynności odbiorowych spisuje się protokół odbioru częściowego w obecności Zamawiającego
i Wykonawcy,
2.3. w przypadku odbioru prac dla Etapu 1 odbiór nastąpi po dostarczeniu układu wirującego do siedziby
Zamawiającego,
2.4. w przypadku odbioru prac dla Etapu 2 Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru
częściowego niezwłocznie po uruchomieniu instalacji odsiarczania spalin IOS 1,
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2.5. czynności odbioru częściowego prac dla Etapu 2 powinny być zakończone nie później niż 10 dni
roboczych licząc od daty rozpoczęcia czynności odbioru,
2.6. protokoły, o którym mowa w pkt. 2.2., podpisane bez uzasadnionych zastrzeżeń Zamawiającego,
stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktur.
3.

Odbiór końcowy:
3.1. odbiór końcowy zostanie przeprowadzony po zakończeni Etapu 3 zgodnie z §2 ust. 1 pkt. 1.3.,
3.2. odbiór nastąpi po dostarczeniu układu wirującego do siedziby Zamawiającego,
3.3. z czynności odbiorowych spisuje się protokół odbioru końcowego w obecności Zamawiającego
i Wykonawcy,
3.4. protokół, o którym mowa w pkt. 3.3., podpisany bez uzasadnionych zastrzeżeń Zamawiającego, stanowi
podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

4.

Odbiór techniczny:
4.1. Odbiór techniczny, rozumiany jako wykonanie prób w zakładzie Wykonawcy, zostanie dokonany przez
Kontrolę Jakości Wykonawcy.
4.2. Wykonawca sporządza dokumenty odbioru technicznego i przekazuje je do siedziby Zamawiającego.
4.3. Wykonawca wykona przedmiot umowy wg własnej dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi normami
PN/EN oraz wewnętrznymi warunkami wykonania i odbioru oraz założeniami podanymi przez
Zamawiającego.
4.4. Wykonawca na przedmiot umowy wyda świadectwo kontroli jakości wraz ze świadectwem wyważenia wg
normy PN-93/N-01359 (ISO-1940/1-1986). Ponadto Wykonawca dostarczy Zamawiającemu certyfikaty
materiałowe dla dostarczonych nowych materiałów.
4.5. Odbiór techniczny i ocena stanu zdemontowanych elementów odbędzie się z udziałem Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego (faksem lub e-mailem) o terminie odbioru
technicznego nie później niż 7 dni przed jego planowaną datą.
4.6. W przypadku, gdy Zamawiający zostanie prawidłowo powiadomiony o terminie odbioru technicznego, a
nie stawi się w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo dokonać samodzielnie wszelkie czynności
dotyczące odbioru technicznego sporządzając z czynności tych i podpisując jednostronnie protokół
odbioru.

5.

W przypadku stwierdzenia wad wykonania Przedmiotu Umowy w trakcie odbioru częściowego lub końcowego
Zamawiający może odmówić podpisania protokołu, odpowiednio, częściowego lub końcowego do czasu ich
usunięcia.
§6
ZAPŁATA

1.

Strony uzgodniły, że wynagrodzenie za wykonane i odebrane prace będące przedmiotem Umowy, będzie
płatne w formie przelewu w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT za dany Etap, z załączonym do niej podpisanym przez Strony częściowym lub
końcowym protokołem odbioru robót, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze oraz
zgłoszony przez Wykonawcę do właściwego Urzędu Skarbowego, jako rachunek przeznaczony do
prowadzonej działalności gospodarczej.

2.

Oryginał faktury powinien być dostarczony na adres: ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, ul. Elektryczna 5,
07-401 Ostrołęka

3.

Strony zgodnie ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
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4.

Zamawiający oświadcza, że w oparciu o art. 108 a 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).

5.

Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

6.

Za przekroczenie terminu płatności ustalonego w ust. 1 Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości
odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

7.

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.

8.

Stosownie do treści art. 4c ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom
w transakcjach handlowych (Dz.U. 2021 poz. 424), ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. z siedzibą
w Ostrołęce oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

§7
OBOWIĄZKI STRON
1.

Zakres zobowiązań Zamawiającego:
1.1. Odebranie przedmiotu Umowy, określonego w jej §1, stosownie do postanowień § 5 Umowy.
1.2. Instrukcje i zarządzenia obowiązujące na terenie Zamawiającego, do których Wykonawca winien się
stosować przy wykonywaniu przedmiotu Umowy, zostaną przekazane Wykonawcy przed
przystąpieniem do realizacji Umowy.
1.3. Zamawiający zapewni możliwość korzystania z energii elektrycznej, wody i sprężonego powietrza, na
czas i w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
1.4. Zamawiający zapewni, na swoim terenie, szkolenie pracowników Wykonawcy w terminie wcześniej
uzgodnionym przez Strony.
1.5. Zamawiający udostępni Wykonawcy, w terminach uzgodnionych przez Strony materiały, dane
i dokumentację, posiadane przez Zamawiającego, uznane przez Strony za niezbędne do realizacji
Umowy.
1.6. Zamawiający będzie udzielał na bieżąco niezbędnych dla realizacji Umowy wyjaśnień oraz przekazywał
niezbędne informacje, o ile Wykonawca wystąpi do niego z takim żądaniem. Realizacja tego
postanowienia nie stanowi przesłanki do zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy.

2.

Zakres zobowiązań Wykonawcy:
2.1. Bezzwłoczny odbiór od Zamawiającego układu wirującego wraz z osprzętem do remontu po podpisaniu
umowy.
2.2. Bezzwłoczne rozpoczęcie prac po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego terenu prac.
2.3. Prace będą prowadzone w warunkach czynnego zakładu, na polecenia pisemne wystawiane przez
Zamawiającego. O konieczności wystawiania polecenia pisemnego decydują odpowiednie służby
Zamawiającego. Podejmowanie poszczególnych etapów zadań winno być uzgodnione z Zamawiającym
2.4. Wykonawca powinien posiadać odpowiednio przeszkolony personel posiadający aktualne świadectwa
kwalifikacyjne odpowiednie do danego zakresu prac i grupy urządzeń energetycznych.
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2.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli Wykonawcy w zakresie wymienionym w pkt. 2.4.
Do przeprowadzenia czynności kontrolnych upoważnia się inspektora nadzoru, osoby dopuszczające
do pracy na polecenie pisemne, inspektorów BHP EEO SA. Kontrole wykonywane będą w obecności
Wykonawcy i mogą być przeprowadzane zarówno przed przystąpieniem do wykonywania prac jak też
w czasie ich trwania.
2.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo niedopuszczania pracowników Wykonawcy lub jego
podwykonawców do prac w wypadku nie przedstawienia właściwych świadectw kwalifikacyjnych lub
przerwania prac w przypadku nie przestrzegania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy do czasu
usunięcia uchybień.
2.7. Wykonawca będzie dbał o czystość i porządek na terenie objętym remontem. Ewentualne szkody
i zanieczyszczenia, powstałe w wyniku realizacji prac objętych Umową, Wykonawca usunie w terminie
uzgodnionym przez Strony.
2.8. Do obowiązków Wykonawcy będzie między innymi należało:
a. prowadzenie prac w sposób zgodny z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
obowiązującymi przepisami p.poż,
b. wykonywanie pracy przy użyciu znanych i sprawdzonych technologii,
c. informowanie osoby z dozoru Zamawiającego (z wyprzedzeniem), o zamiarze
podejmowania prac, z określeniem ich zakresu i charakteru,
d. utrzymywanie porządku w miejscu prac w trakcie ich realizacji,
e. zabezpieczeniu czynnych urządzeń elektroenergetycznych przed dostępem osób
postronnych w obrębie prowadzonej modernizacji,
f. uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.
2.9. Wykonawca zobowiązany jest do:
a.
b.
c.
d.

posiadania własnego podręcznego sprzętu BHP i P.poż.,
u posiadania ubezpieczenia OC prowadzonej działalności,
natychmiastowego usuwania z terenu robót materiałów zużytych lub zbędnych (np. z demontażu),
udzielania Zamawiającemu, na każde żądanie, informacji o stanie zaawansowania prac
oraz o sposobie ich wykonania,
e. nie tarasowania dróg komunikacyjnych i przeciwpożarowych,
f. usunięcie ewentualnych szkód i zanieczyszczeń powstałych w wyniku realizacji prac
oraz pokrycia kosztów z tym związanych we własnym zakresie.
2.10. W zakresie zagospodarowania odpadów:
a. Strony ustalają, że wytwórcą odpadów powstałych przy realizacji Umowy zgodnie z ustawą z dnia
14.12.2012 o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779 z późn. zm) jest Wykonawca.
b. Wykonawca będący wytwórcą odpadów, usuwać będzie na bieżąco, na własny koszt i we własnym
zakresie z terenu Zamawiającego wszelkie odpady, które powstaną w związku z realizacją
przedmiotu Umowy. Wykonawca zapewni na terenie prac kontenery do składowania i odbioru
posegregowanych odpadów.
Niedopuszczalne jest składowanie odpadów poza kontenerami, o których mowa wyżej.
c. Wykonawca usunie niezwłocznie odpady składowane niezgodnie z powyższymi zasadami na swój
koszt i w terminie 2 dni od daty doręczenia pisemnego wezwania Zamawiającego do dokonania
niniejszego. Nie zastosowanie się do wezwania uprawnia Zamawiającego do naliczania kar
umownych w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki od terminu
wyznaczonego pisemnie na usunięcie odpadów i uporządkowanie terenu, z zastrzeżeniem
postanowień zawartych w załączniku nr 1 do Umowy.
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2.11. Na terenie zakładu pracy Zamawiającego obowiązuje zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi
miejscami. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania tego zakazu.
2.12. Naruszenie obowiązującego zakazu palenia tytoniu przez pracowników Wykonawcy i jego
podwykonawców uprawnia Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy kar w wysokościach określonych
w załączniku nr 1 do Umowy.
2.13. Pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcy zobowiązani są do noszenia kamizelek odblaskowych z
nadrukowaną nazwą firmy pracodawcy oraz kasków ochronnych. Naruszenie tego obowiązku uprawnia
Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy kary w wysokości określonej w załączniku nr 1 do Umowy.
2.14. Wykonanie prac pozostających na styku modernizowanych i istniejących urządzeń leży po stronie
Wykonawcy.
2.15. Wykonawca winien wykonać swoje zobowiązania względem Zamawiającego osobiście, względnie przez
stronę trzecią, wówczas jednak Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego, za
działania lub zaniechania podwykonawcy, jak za działania lub zaniechania własne.
2.16. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) przyjęcie do stosowania i przestrzeganie zapisów ujętych w dokumencie „Wymagania
środowiskowe, BHP i Ppoż. ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA dla kontrahenta” stanowiącym
załącznik do Umowy,
b) zapoznanie z zasadami i wymaganiami ujętymi w załączniku do Umowy i zobowiązanie do ich
stosowania pracowników dedykowanych przez Wykonawcę do realizacji prac objętych Umową,
c) zapoznanie ewentualnych podwykonawców prac (w przypadku podzlecania całości lub części prac
Umowy) z zasadami i wymaganiami ujętymi w załączniku do Umowy i zobowiązanie do ich
stosowania pracowników dedykowanych przez podwykonawcę do realizacji prac objętych Umową.
2.17. Osoby kierowane przez Wykonawcę 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.
§8
GWARANCJE
1. Na wykonane prace oraz zamontowane materiały:
1.1. Wykonawca udziela gwarancji na wszystkie prace i dostawy wykonane w ramach Umowy na okres:
1) 12 miesięcy na zakres prac objęty Etapem 1, licząc od daty podpisania protokołu odbioru
częściowego prac dla Etapu 2 (po uruchomieniu IOS1),
2) 24 miesiące na dostarczone w ramach prac objętych Etapem 2 nowe elementy, licząc od daty
podpisania protokołu odbioru częściowego prac dla Etapu 2 (po uruchomieniu IOS1),
3) 12 miesięcy od daty uruchomienia układu wirującego objętego zakresem Etapu 3, nie dłużej niż 48
miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego oraz 24 miesiące na dostarczone
w ramach tego etapu nowe elementy.
1.2. Wykonawca gwarantuje prawidłowość w montażu wszystkich dostarczonych i zamontowanych części
i materiałów.
1.3. Jeżeli w okresie gwarancji jakikolwiek materiał, element lub część, okażą się wadliwe, Wykonawca
na swój koszt naprawi lub wymieni go na nowy. Wykonawca zaproponuje sposób naprawy i przystąpi
do niej po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Zdemontowany w celu wymiany element konstrukcyjny
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lub część przechodzi na własność Wykonawcy z chwilą zamontowania w ich miejsce nowego,
sprawnego elementu konstrukcyjnego lub części.
1.4. Podstawą roszczeń gwarancyjnych będzie pisemny protokół komisji kwalifikującej wadę/usterkę.
W skład komisji wejdą przedstawiciele Stron Umowy.
1.5. W przypadku konieczności usunięcia wad/usterek powstałych w przedmiocie Umowy w okresie
gwarancji, w zakresie prac oraz materiałów Wykonawca zobowiązuje się:
−

do rozpoczęcia działań w trybie natychmiastowym, czyli nie później niż w ciągu 24 godz. od chwili
otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego (telefonicznie lub mailem), również w przypadku, jeżeli
dzień następny po otrzymaniu zawiadomienia o usterce jest dniem ustawowo wolnym od pracy,

−

w przypadku zgłoszenia wady, usterki (telefonicznie lub mailem) w dniu ustawowo wolnym od pracy,
podjęcie czynności naprawczych nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia,

−

usunięcie wad/usterek nastąpi w terminie uzgodnionym przez Strony. W przypadku nieustalenia tego
terminu w okresie 7 dni, termin wiążący dla Stron, uwzględniający możliwości technicznie i logistyczne
Wykonawcy, ustala Zamawiający
Wykonawca, udostępni nr telefonu kontaktowego do upoważnionej osoby, w celu umożliwienia
Zamawiającemu dokonywanie zgłoszeń, o których mowa wyżej.

1.6. Usunięcie wad i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego będzie potwierdzane protokolarnie.
1.7. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji nie obejmuje wad, które powstały z przyczyn
niewłaściwej lub niezgodnej z dokumentacją techniczno-ruchową eksploatacji.
1.8. Jeśli okres zwłoki w usunięciu wady przez Wykonawcę przekroczy 7 dni Zamawiający będzie miał prawo
powierzyć wykonanie potrzebnych do usunięcia wady prac osobie trzeciej (wykonanie zastępcze)
na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty jakichkolwiek praw wynikających z udzielonej gwarancji,
po uprzednim pisemnym pod rygorem nieważności wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego
odpowiedniego terminu .
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonany przedmiot Umowy. O ile z tytułu nienależytego
wykonania przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność Zamawiający lub osoby trzecie poniosą szkodę, Wykonawca zobowiązany będzie do jej
naprawienia.
§9
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający może odstąpić od całości umowy lub wypowiedzieć umowę ze skutkiem dla niezrealizowanej
części w każdym czasie, po uprzednim pisemnym pod rygorem nieważności wezwaniu i wyznaczeniu
dodatkowego 14-dniowego terminu na rozpoczęcie, lub zakończenie prac, albo na realizację poszczególnych
elementów prac, w przypadkach przewidzianych prawem oraz w przypadku, gdy:
a) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem prac, a także opóźnia się z realizacją
poszczególnych elementów prac, z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego, w stosunku do
postanowień Umowy w taki sposób, że wykonanie prac w wyznaczonym terminie nie jest prawdopodobne;
b) Wykonawca wykonuje prace w niezgodnie z istotnymi postanowieniami Umowy, w tym z powszechnie
obwiązującymi normami i przepisami;
c) Wykonawca powierzył wykonanie prac bądź ich części podwykonawcy, bez uprzedniej zgody
Zamawiającego.
2. Odstąpienie od Umowy lub wypowiedzenie Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie
Zamawiającego skutkuje tym, że Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia
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z tytułu zwrotu nakładów poniesionych z tytułu realizacji umowy, jak również z tytułu utraconego wynagrodzenia.
W pozostałych przypadkach, Wykonawcy przysługuje wyłącznie zwrot udokumentowanych kosztów za prace
wykonane do dnia odstąpienia/rozwiązania Umowy.
3. Odstąpienie od Umowy lub wypowiedzenie Umowy nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy określonej
w Umowie.
4. Wykonawca może odstąpić od całości Umowy lub wypowiedzieć Umowę ze skutkiem dla niezrealizowanej
części w każdym czasie, po uprzednim pisemnym pod rygorem nieważności wezwaniu Zamawiającego
i wyznaczeniu dodatkowego 14-dniowego terminu w przypadkach przewidzianych prawem oraz w przypadku:
a) zwłoki w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Zamawiającego, wynoszącej 60 dni,
b) wszczęcia postępowania likwidacyjnego firmy Zamawiającego lub ogłoszenia upadłości Zamawiającego,
c) wydania nakazu zajęcia majątku Zamawiającego, wpływającego w sposób obiektywny na wykonanie
obowiązków umownych,
d) gdy, Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru częściowego lub końcowego prawidłowo
wykonanych prac pomimo wyznaczenia mu przez Wykonawcę dodatkowego 7-dniowego terminu na
dokonanie odbioru,
e) gdy, termin rozpoczęcia prac zostanie opóźniony, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o więcej niż
2 miesiące w stosunku do terminu ustalonego w Umowie,
f) gdy realizacja robót zostanie wstrzymana z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego, na okres
dłuższy niż 60 dni.
5. Skorzystanie z umownego prawa do odstąpienia od Umowy lub wypowiedzenia Umowy następuje poprzez
złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem nieważności drugiej stronie w terminie 14 dni od dnia powzięcia
przez Stronę wiadomości o wystąpieniu zdarzenia będącego przyczyną odstąpienia / wypowiedzenia.
§10
ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE
1.

W przypadku zwłoki w realizacji któregokolwiek z Etapów Umowy spowodowanej przez Wykonawcę,
Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 0,3% ceny umownej netto dla tego z Etapów, którego
dotyczy zwłoka, a określonej w § 4 ust.2 Umowy, za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminu realizacji dla
tego z Etapów, którego dotyczy zwłoka, a określonego w § 2 ust.1 Umowy, nie więcej jednak niż 10% ceny
umownej netto.

2.

Za nieterminowe usunięcie wad/usterek Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości
0,3% ceny umownej netto za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu uzgodnionego na jej usunięcie,
nie więcej jednak niż 10% ceny umownej netto.

3.

Przez cenę umowną netto, o której mowa w §10, rozumie się wynagrodzenie ryczałtowe netto określone w
§ 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

4.

Łączna suma kar, o których mowa w ust. 1 i 2 nie może być wyższa niż 20% ceny umownej netto.

5.

Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości netto zamówienia,
jeżeli Wykonawca powierzy realizację prac podwykonawcy bez zgody Zamawiającego, lub bez akceptacji
przez Zamawiającego treści umowy łączącej Wykonawcę z podwykonawcą lub o treści innej, aniżeli uzyskał
na to zgodę Zamawiającego.

6.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia / wypowiedzenia Umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% ceny umownej netto.

7.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia / wypowiedzenie Umowy z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% ceny umownej netto.
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8.

Strony dopuszczają możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania w wypadku, gdy
zastrzeżone kary umowne nie pokryją poniesionej szkody w pełnej wysokości oraz w innych przypadkach
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, z zastrzeżeniem, że niezależnie od wszelkich innych
postanowień Umowy i w zakresie, w którym nie narusza to bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
całkowita odpowiedzialność Stron z tytułu wszelkich odszkodowań, roszczeń i żądań opartych na wszelkich
podstawach (w tym odszkodowań, roszczeń i żądań z tytułu deliktu, niewykonania Umowy, rękojmi, gwarancji
lub naruszenia Praw Własności Intelektualnej) nie przekroczy kwoty równej cenie umownej netto oraz Strony
nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek utraty zysków, utraconych korzyści lub z tytułu
jakiejkolwiek szkody pośredniej.

9.

Strony Umowy zwolnione są od ponoszenia odpowiedzialności z tytułu niewykonania bądź nienależytego
wykonania Umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe,
nieprzewidziane i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub części przy
zachowaniu należytej staranności. Jej przejawami są w szczególności:
−
−

epidemia, klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi, itd.,
akty władzy państwowej, np. stan wojenny.

10. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiących
siłę wyższą, czasie ich trwania i przewidywanych skutkach dla realizacji Umowy.
§11
PODWYKONAWCY
1.

Wykonawca może powierzyć wykonanie prac objętych niniejszą Umową osobie trzeciej ponosząc
odpowiedzialność za jej działania i zaniechania jak za własne.

2.

Przed powierzeniem prac osobie trzeciej, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się pisemnie
do Zamawiającego o akceptację Podwykonawcy. Przedstawiciel Zamawiającego udzieli pisemnie odpowiedzi
Wykonawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 4 dni roboczych licząc od dnia otrzymania wniosku
od Wykonawcy i nie może odmówić akceptacji bez uzasadnienia. Brak odpowiedzi ze strony Zamawiającego
w tym terminie uważany będzie za akceptację danego Podwykonawcy.

3.

W przypadku, gdy wartość prac realizowanych przez podwykonawcę przekracza kwotę 20 tys. netto,
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia umowy Wykonawcy z tym podwykonawcą lub jej projektu,
wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania prac określonych w tej umowie lub projekcie. Jeżeli
Zamawiający w terminie do 5 dni nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził on zgodę
na zawarcie umowy. Tym samym zasadom podlega zawarcie umowy przez podwykonawcę z dalszym
podwykonawcą, z zastrzeżeniem, że do zawarcia tej umowy potrzebna jest zgoda Zamawiającego
i Wykonawcy.

4.

Powierzenie realizacji zadań podwykonawcom nie będzie w żaden sposób skutkować powiększeniem kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy, ponad kwotę określoną w Umowie, zgodnie z §3 ust.1.

5.

Wykonawca za działania i zaniechania podwykonawców odpowiada jak za swoje własne.

6.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą koordynację prac powierzonych poszczególnym
podwykonawcom.

7.

W zakresie w jakim nie narusza to przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Wykonawca ponosi
wyłączną odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń wynikających z umów z podwykonawcami.

8.

Powierzenie zadań do realizacji podwykonawcom, bez każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego,
traktowane będzie jako rażące naruszenie obowiązków wynikających z zawartej Umowy.
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9.

Personel Wykonawcy i podwykonawców zaangażowany do realizacji Umowy musi posiadać należyte
kwalifikacje, doświadczenie, wiedzę i umiejętności oraz uprawnienia zawodowe wymagane dla wykonywania
określonych funkcji lub rodzajów prac niezbędnych przy jej wykonaniu.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli uprawnień personelu Wykonawcy
i podwykonawców, jak również legalności zatrudnienia wszystkich osób znajdujących się na obiekcie
Zamawiającego.
§12
POUFNOŚĆ
1. Strony zobowiązują się, że będą traktować szczegóły Umowy, jako poufne, i nie ujawnią bez uprzedniej
wyraźnej zgody drugiej Strony udzielonej na piśmie informacji lub treści dokumentów otrzymanych w związku
z zawarciem lub wykonywaniem Umowy („Informacje Poufne”).
2. Strony zobowiązują się nie ujawniać żadnych Informacji Poufnych, uzyskanych w formie ustnej bądź pisemnej,
związanych z wykonywaniem Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony i zapewnić zachowanie
poufności powyższych informacji przez swój Personel.
3. Informacje Poufne otrzymane przez Stronę w związku z wykonywaniem Umowy nie będą, za wyjątkiem
przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania Umowy lub wykonania obowiązków określonych w
przepisach powszechnie obowiązującego prawa, publikowane lub ujawniane przez drugą Stronę bez uprzedniej
pisemnej zgody pod rygorem zapłaty kar umownych.
4. Strony pozwalają na przesłanie Informacji Poufnych do swoich pracowników, konsultantów, doradców,
ekspertów i Podwykonawców biorących udział w realizacji prac pod warunkiem, że zostali oni uprzednio
zobowiązani do zachowania tych informacji w tajemnicy na zasadach co najmniej takich jak w Umowie. Strony
uzgadniają, że Strona, która przekazała Informację Poufną osobie trzeciej, ponosi odpowiedzialność w
przypadku ujawnienia tej informacji przez stronę trzecią.
5. Informacje Poufne mogą być przekazywane członkom organów statutowych Stron, a także Energa S.A i jej
spółkom zależnym i powiązanym oraz podmiotom z grupy PKN ORLEN. Członkowie organów statutowych
Stron, a także Energa S.A. i jej spółki zależne i powiązane oraz podmiotom z grupy PKN ORLEN zostaną
zobowiązani do zachowania tajemnicy ujawnianych informacji na zasadach co najmniej takich jak w Umowie.
6. Wymóg uzyskania zgody drugiej Strony nie dotyczy ujawnienia następujących Informacji Poufnych:
1) udostępnianych w trybach i na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 z późn. zm.) lub żądanych przez uprawnione organy w
postępowaniach sądowych, mediacyjnych, arbitrażowych lub administracyjnych z udziałem danej Strony i
w związku z przedmiotem tych postępowań,
2) gdy obowiązek ujawnienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 89 ze. zm.)
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2080 ze. zm.)
oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j.
Dz. U. z 2018 r., poz. 757 ze zm.),
3) otrzymanych przez Stronę bez zastrzeżenia poufności ze źródła innego niż druga Strona lub osoby
działające w jej imieniu,
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4) udzielanych profesjonalnym doradcom lub pełnomocnikom Strony i Podwykonawcom, jeśli podmioty te
zobowiązały się do zachowania poufności otrzymanych Informacji Poufnych w zakresie, w jakim Umowa
wiąże Strony,
7. Wykonawca może korzystać z Informacji Poufnych otrzymanych od Zamawiającego jedynie w celu
wykonywania Umowy.
8. Zobowiązanie do zachowania poufności wynikające z niniejszego ustępu wiąże Strony w okresie
obowiązywania Umowy oraz przez okres 5 lat od daty jej wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od niej.
9. Każde nieuprawnione ujawnienie Informacji Poufnych będzie stanowiło naruszenie Umowy i upoważnia Stronę
poszkodowaną do dochodzenia kary umownej w wysokości 10.000 zł (słownie brutto dziesięć tysięcy złotych)
za każdą sytuację naruszenia Umowy w ramach niniejszego punktu. Ponadto Strona, która ujawniła informacje
poufne drugiej Strony z naruszeniem Umowy zobowiązana jest do naprawienia wynikłej z tego szkody. Każda
ze Stron ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na
zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego
10. Jeżeli Umowa będzie uznana za umowę znaczącą w rozumieniu przepisów prawa regulujących funkcjonowanie
rynku kapitałowego to Energa S.A. lub Energa OZE S.A. jest uprawniona do przekazania faktu zawarcia umowy
i jej istotnych postanowień do wiadomości publicznej.
11. W przypadku przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy, następca prawny będzie zobowiązany
do zachowania w tajemnicy informacji poufnych na zasadach i warunkach, określonych w niniejszym ustępie.
12. Strony postanawiają, że informacje poufne będą przekazywane pomiędzy nimi, a następnie przechowywane w
formie zapewniającej brak dostępu podmiotów trzecich niebiorących udziału w realizacji przedmiotu Umowy. W
szczególności każda ze Stron zobowiązana jest w sposób należyty zabezpieczyć przed udostępnieniem
osobom trzecim informacji poufnych drugiej Strony, bez względu na formę ich utrwalenia tj. dokumentów
utrwalonych w formie tradycyjnej, utrwalonych za pomocą elektronicznych nośników informacji lub innych
środków technicznych, a także przekazanych ustnie.
§ 13
PRZEDSTAWICIELE STRON
1. Do realizacji przedmiotu Umowy Strony wyznaczają swoich przedstawicieli:
1.1. ze strony Zamawiającego:
•
•

Dariusz Madrak, tel. 785 885 456, adres e-mail: Dariusz.Madrak@energa.pl
Wiesław Kardasz, tel. 785 877 609, adres e-mail: Wieslaw.Kardasz@energa.pl

1.2. ze strony Wykonawcy:
• ……………………………….., tel. ……………………., adres e-mail: …………………………………
• ……………………………….., tel. ……………………., adres e-mail: …………………………………
2. Strony oświadczają, iż osoby, o których mowa w ust. 1, są umocowane przez Strony do dokonywania
czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy, nie są natomiast uprawnione do zmiany Umowy,
zaciągania zobowiązań, ani rozporządzania prawem w imieniu Stron. Zmiana przedstawiciela lub wyznaczenie
kolejnych przedstawicieli nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego oświadczenia złożonego
drugiej Stronie.
§ 14
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Na gruncie niniejszej umowy nie będzie dochodziło do powierzenia przetwarzania danych osobowych.
2. Strony ustalają, że udostępniają sobie dane osobowe osób reprezentujących Stronę, kontaktowych lub
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odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań wynikających z Umowy w następującym zakresie: imię
i nazwisko, pełniona funkcja, służbowy adres email, służbowy numer telefonu.
3. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu dane osobowe:
a. pracowników i współpracowników oraz pracowników i współpracowników podwykonawcy
odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań lub realizujących poszczególne zadania
wynikające z Umowy w następującym zakresie: imię i nazwisko, pełniona funkcja, posiadane
uprawnienia lub kwalifikacje oraz dane zawarte w dokumentach, wydanych na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów, potwierdzające posiadane uprawnienia lub kwalifikacje, jeżeli
udostępnienie tych danych wynika z postanowień Umowy lub wewnętrznych regulacji w organizacji
Zamawiającego;
b. osób, o których mowa w ppkt. a powyżej, realizujących zadania wynikające z Umowy w następującym
zakresie: imię i nazwisko, pełniona funkcja w celu potwierdzenia ważności szkolenia BHP lub odbycia
odpowiedniego rodzaju szkolenia BHP oraz stwierdzenia aktualności orzeczeń lekarskich, wydanych
na podstawie przepisów prawa pracy, potwierdzających brak przeciwskazań do wykonywania prac
realizowanych w ramach umowy, jeżeli udostępnienie tych danych jest niezbędne do realizacji Umowy
lub wynika wewnętrznych regulacji w organizacji Zamawiającego;
c. osób, o których mowa w ppkt. a powyżej, realizujących zadania wynikające z Umowy w następującym
zakresie: imię i nazwisko, pełniona funkcja w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających
na terenie administrowanym przez Stronę oraz ochrony mienia Strony, jeżeli wynika to z wewnętrznych
przepisów Strony (wydanie przepustek, identyfikatorów oraz określenie dostępu do pomieszczeń lub
obszarów) i wynika z zapisów Umowy.
4. Każda ze Stron będzie przetwarzać dane osób, o których mowa w ust. 2, do celów wynikających
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, prawnie uzasadnionych interesów obejmujących wykonanie
Umowy oraz ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń prawnych wynikających z Umowy lub z nią
związanych.
5. 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.
6. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z Umową oraz rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 RODO).
7. Każda ze Stron zobowiązuje się zrealizować w imieniu drugiej Strony obowiązek informacyjny wobec osób,
o których mowa w ust. 2, 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_za
pytan_ofertowych_i_zawierania_umow3.pdf. Strona, która spełnia obowiązek informacyjny w imieniu drugiej
Strony, nie ponosi odpowiedzialności za zakres ani treść klauzuli informacyjnej drugiej Strony.
8. 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.
§15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Strony nie mogą przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na inny podmiot, bez uprzedniej
pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody drugiej Strony. Wykonawca wyraża zgodę na przeniesienie przez
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Zamawiającego praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na inny podmiot z Grupy Kapitałowej
ENERGA lub Grupy Kapitałowej ORLEN.
2.

Stronom nie wolno dokonać cesji przysługujących mu wobec drugiej Strony wierzytelności wynikających
z Umowy, bez uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody drugiej Strony

3.

Miejscem wykonania prac określonych w Umowie jest teren Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA.

4.

Żadne poprawki, zmiany, wykreślenia tekstu lub uzupełnienia do jakichkolwiek z warunków zawartych
w Umowie, ani też żadne modyfikacje lub rozszerzenia Umowy nie będą obowiązujące, jeżeli nie zostaną
sporządzone w formie pisemnej, podpisanej przez każdą ze Stron, w formie aneksu, z zastrzeżeniem
postanowień §2 ust. 3.

5.

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd powszechny, w okręgu którego znajduje się siedziba
Zamawiającego.

6.

Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania przez obie Strony.

7.

Niniejsza Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze
Stron.

8.

Umowa razem z Załącznikami stanowi całość porozumienia między Stronami. Strony uznają, iż od momentu
podpisania tej Umowy tracą moc wszelkie wcześniejsze porozumienia pomiędzy niniejszymi podmiotami
odnośnie zagadnień uregulowanych w tej Umowie.

9.

Integralną częścią niniejszej Umowy są Wymagania środowiskowe, BHP i Ppoż. ENERGA Elektrownie
Ostrołęka SA dla kontrahenta.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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