Załącznik Nr 2
Wzór
UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY Nr …………………………
zawarta w dniu ............................... w Rzeszowie, pomiędzy :
PGE Dystrybucja S.A.
z siedzibą w Lublinie
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A
Oddział Rzeszów
35 – 065 Rzeszów, ul. 8-go Marca 8
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy
pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, REGON: 060552840,
kapitał zakładowy: 9 729 424 160,00 zł w pełni opłacony
reprezentowana przez :

zwana w treści umowy „ Sprzedawcą ” - z jednej strony
a:

zwanym w dalszej treści umowy „ Kupującym ”

reprezentowana przez :

Zważywszy, że Kupujący złożył ofertę w postępowaniu nr 1/RZ/S/22, prowadzonym w trybie przetargu
pisemnego, niepublicznego, a złożona oferta została uznana za najkorzystniejszą, Strony postanawiają co
następuje:
§1
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Na podstawie niniejszej Umowy Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący nabywa, odpad o kodzie 16 02 13* , tj.
zużyty transformator mocy 110/15kV zwany dalej „przedmiotem sprzedaży”, szczegółowo opisany
w załączniku nr 1 do Umowy.
Sprzedawca oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu sprzedaży.
Sprzedawca oświadcza, że przedmiot sprzedaży nie jest obciążony żadnym prawem osób trzecich.
Kupujący oświadcza, że jest mu znany stan przedmiot sprzedaży i akceptuje jego aktualny stan techniczny.
Kupujący oświadcza, że jest uprawniony do zagospodarowania odpadów o kodzie 16 02 13* – zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Kupujący i (jeśli zaistnieje taka potrzeba) podwykonawca ma obowiązek posiadać konto w systemie BDO.
Kupujący oświadcza, iż jest uprawniony do zawarcia i wykonania niniejszej umowy, posiada w tym zakresie
stosowną wiedzę i doświadczenie. Kupujący oświadcza, iż zawarcie i wykonanie niniejszej umowy nie
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8.

naruszy osób trzecich, w przypadku gdyby takie naruszenia praw wystąpiły, zobowiązuje się do pokrycia
wszelkich uzasadnionych roszczeń tych osób trzecich.
W przypadku powierzenia wykonania części zadania odbioru odpadu o kodzie 16 02 13* zużyty
transformator mocy 110/15kV podwykonawcom, Kupujący odpowiada za działania i zaniechania osób lub
podmiotów trzecich, którymi się posługuje w trakcie realizacji niniejszej Umowy, jak za własne działania
i zaniechania.
§3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.

Wydanie przedmiotu sprzedaży Kupującemu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
Podstawą przekazania przedmiotu sprzedaży Kupującemu będzie dokonanie prawidłowego wpisu
w systemie Baza Danych Odpadowych zwana dalej „BDO”.
Kupujący przyjmuje na siebie odpowiedzialność za przedmiot Umowy z chwilą zatwierdzenia
wygenerowania KPO w systemie BDO.
Organizacja załadunku i transportu przedmiotu sprzedaży spoczywa na Kupującym.
Kupujący zobowiązuje się odebrać na własny koszt przedmiot sprzedaży w terminie do jednego miesiąca
od dnia podpisania niniejszej umowy.
Kupujący uzgodni termin odbioru przedmiotu sprzedaży z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
W przypadku opóźnienia w odbiorze PGE Dystrybucja S.A. naliczy opłatę za przechowywanie
(składowanie) przedmiotu umowy w kwocie 500 złotych za każdy dzień opóźnienia w odbiorze. W sytuacji
opisanej w zdaniu poprzedzającym ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy obciąża kupującego.
W przypadku braku możliwości odebrania przedmiotu sprzedaży w wyznaczonym terminie, z przyczyn
niezależnych od Kupującego, dopuszcza się możliwość wprowadzenia korekty terminu odbioru.
Zgłoszenie zmiany terminu odbioru wraz z uzasadnieniem powinno być dokonane w formie pisemnej lub
drogą elektroniczną. Uzasadniona zmiana terminu wymaga zatwierdzenia na piśmie przez Sprzedającego.
Kupujący odbiera od sprzedawcy odpad o kodzie 16 02 13* - zużyty transformator mocy 110/15kV
w całości, bez możliwości demontażu.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa prac i załadunku przedmiotu zamówienia zostanie wyznaczona przez
sprzedawcę osoba nadzorująca. Kupujący wykonuje wszelkie polecenia i czynności wskazane przez
nadzorującego, gwarantujące bezpieczeństwo prac w pobliżu urządzeń pod napięciem na czynnych
obiektach energetycznych. Koszty nadzoru ponosi Sprzedawca.
Kupujący gwarantuje zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom podczas odbioru odpadu 16 02 13* zużyty transformator mocy 110/15kV, składowany na placu stacji elektroenergetycznej 110/15kV
Brzozów poprzez:
1. Zapewnienie wszelkich niezbędnych przy wykonywaniu prac załadunkowych materiałów i urządzeń
ochronnych, zabezpieczających w zakresie BHP i p.poż.;
2. Zapewnienie wymaganych dla realizacji Umowy materiałów oraz sprzętu spełniającego wymagania
norm technicznych; zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, w tym przepisami BHP , oraz
 Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych
w PGE Dystrybucja S. A. Oddział Rzeszów;
 Instrukcją organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z udziałem firm
zewnętrznych;
 Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy i stosowania obowiązującego sprzętu ochronnego,
Wyżej wymienione instrukcje są dostępne na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A.:
https://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty
Kupujący jest zobowiązany pozostawić teren uporządkowany i w stanie pierwotnym po wykonanych
pracach odbioru zużytego transformatora mocy 110/15kV.
Nie dopuszcza się przekazania transformatora do ponownej eksploatacji.
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§4
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy za przedmiot sprzedaży cenę nabycia:
cena brutto ..................................... zł (słownie ............................................................................),
na którą składa się:
cena netto ..................................... zł (słownie ......................................................................) +
wartość podatku VAT .......................................... zł, według stawki ……..…. %
Faktura na sprzedaż odpadu o kodzie 16 02 13* - zużyty transformator mocy 110/15kV. wystawiona
zostanie z podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Faktura powinna zawierać informację z numerem BDO odbiorcy.
Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny określonej w § 4 pkt 1 w terminie do 30 dni od daty
zatwierdzenia wyników przetargu (§ 1 pkt 1) przelewem na konto bankowe Sprzedawcy
nr rachunku: 42 1240 4764 1111 0000 4865 5495.
Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy wskazany przez
Sprzedającego na fakturze.
Jeżeli Kupujący w terminie określonym w Umowie, nie dokona zapłaty na rzecz Sprzedającego, to
Sprzedającemu przysługują odsetki w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie.
Sprzedawca zarachowuje na poczet ceny wadium, jakie Kupujący wniósł przystępując do postępowania
przetargowego. Po otrzymaniu pozostałej części należności Sprzedawca wystawi do 14 dni fakturę VAT
dokumentującą wydanie towaru.
§5
Kupujący nie może przenieść swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na inną osobę
czy jednostkę organizacyjną, w całości lub w części, bez wcześniejszej pisemnej zgody Sprzedającego.
§6

1. Kupujący oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy - w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013
r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U.2019.118 z późn.
zm.).
2. Sprzedający oświadcza, że posiada status mikroprzedsiębiorcy /małego przedsiębiorcy/średniego
przedsiębiorcy/dużego przedsiębiorcy - w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U.2019.118 z późn. zm.).
§7
Siła wyższa
1.

2.

Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają zdarzenia
siły wyższej, których pomimo zachowania należytej staranności żadna ze Stron nie mogła przewidzieć i nie
może przezwyciężyć, w szczególności: akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady,
powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie.
Strona, która zamierza powołać się na siłę wyższą, zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia
drugiej Strony o wystąpieniu przypadku siły wyższej. W przypadku niewywiązania się z powyższego
obowiązku Strona ta nie może w relacjach z drugą Stroną skutecznie powoływać się na wystąpienie
przypadku siły wyższej.
§8
Odstąpienie od Umowy

1. Sprzedawca, niezależnie od pozostałych praw przysługujących mu w związku z naruszeniem przez
Kupującego postanowień niniejszej Umowy, może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od chwili
powzięcia informacji o tym, że Kupujący opóźnia się z realizacją przedmiotu Umowy, a nie został
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wyznaczony termin dodatkowy.
2. Sprzedawca może także odstąpić od Umowy w całości lub w zakresie jej niewykonanej części, w terminie
30 dni od pozyskania przez Sprzedawcę informacji o zaistnieniu okoliczności,
które wskazują na spodziewane zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej przez Kupującego,
w tym w razie otwarcia postępowania likwidacyjnego Kupującego, bądź wskazują na leżący po stronie
Kupującego brak możliwości lub zamiaru wykonania Umowy – z zastrzeżeniem ograniczeń
wynikających z przepisów prawa upadłościowego lub prawa restrukturyzacyjnego;
3. W razie powzięcia przez Sprzedawcę informacji o toczącym się postępowaniu przed organem podatkowym
w związku z podejrzeniem uczestnictwa Kupującego w transakcjach mających na celu wyłudzenie z budżetu
państwa podatku VAT w związku z Umową, Sprzedawca, wedle swojego wyboru, może odstąpić od Umowy
w całości lub w części w trybie określonym poniżej.
4. W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w ustępie 3, Sprzedawca przed podjęciem decyzji o
odstąpieniu od Umowy, zwróci się do Kupującego o przedłożenie w oznaczonym terminie dodatkowych
informacji, wyjaśnień lub dokumentów, a Kupujący jest je zobowiązany w tym terminie przedłożyć.
W przypadku zwrócenia się przez Sprzedawcę z żądaniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, termin
na odstąpienie od Umowy wynosi 30 (trzydzieści) dni liczonych od dnia otrzymania kompletnych
informacji, wyjaśnień lub dokumentów od Kupującego, lub odmowy Kupującego złożenia informacji,
wyjaśnień lub dokumentów, lub upływu terminu wyznaczonego przez Sprzedawcę na złożenie informacji,
wyjaśnień lub dokumentów przez Kupującego.
5. Strony ustalają, że w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie
leży w interesie Sprzedającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Sprzedający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku
odstąpienia od Umowy w okolicznościach określonych w zdaniu poprzednim nie ma zastosowania §8 ust.
10 Umowy.
6. Sprzedawca może odstąpić od umowy w całości lub w części oraz rozwiązać umowę również w innych
prawem przewidzianych przypadkach, w szczególności w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu
cywilnego.

7. Odstąpienie od Umowy nie wpływa na wiążący Kupującego obowiązek przestrzegania Klauzuli Poufności
oraz możliwość dochodzenia przez Sprzedawcę kar umownych.
8. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy powinno nastąpić w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
9. Sprzedawca ma prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części w terminie 14 dni albo rozwiązania
umowy ze skutkiem natychmiastowym w związku z wystąpieniem przesłanek Ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz rozporządzenia RADY (UE)
2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111
z 8.4.2022) w zakresie Kupującego, Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców a także w zakresie zmian
własnościowych po ich stronie.
10. Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie
Kupującego w wysokości 10% wartości umowy brutto wskazanej w § 4 ust. 1.
11. Sprzedawca może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kary
umownej. Kara umowna należy się niezależnie od wysokości poniesionej przez Kupującego szkody
i niezależnie od faktu jej zaistnienia.

§9
Klauzula Poufności
1.

Z zastrzeżeniem wymogów odmiennych nałożonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
Strony postanawiają, że wszelkie dotyczące Sprzedawcy informacje uzyskane przez Kupującego w związku
z zawarciem i wykonywaniem Umowy – bez względu na ich źródło oraz formę udostępnienia - w tym
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

w szczególności dotyczące informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych,
handlowych, prawnych i organizacyjnych Sprzedawcy, stanowią informacje poufne objęte tajemnicą
przedsiębiorcy Sprzedawcy („Informacje Poufne”), zaś Kupujący zobowiązuje się do jej dochowania,
w tym nieujawniania i nieudostępniania tych informacji osobom trzecim bez pisemnej zgody Sprzedawcy
- w trakcie obowiązywania Umowy oraz przez 10 lat po jej wykonaniu, rozwiązaniu, wygaśnięciu lub
odstąpieniu od niej.
Kupujący jest uprawniony ujawnić Informacje Poufne osobom i podmiotom przez niego zatrudnionym,
w tym pracownikom, podwykonawcom, wyłącznie w zakresie niezbędnym do należytego wykonania
obowiązków Kupującego wynikających z Umowy oraz pod warunkiem zapewnienia że te osoby i podmioty
dochowają przewidzianych w niniejszej Umowie warunków wykorzystywania i udostępniania Informacji
Poufnych. W zakresie ochrony tajemnicy Informacji Poufnych za działania osób i podmiotów określonych
w zdaniu poprzedzającym Kupujący odpowiada jak za działania własne.
Kupujący jest obowiązany wykorzystywać Informacje Poufne jedynie dla celów realizacji Umowy oraz
zapewnić prawidłową ochronę, przechowywanie i transfer Informacji Poufnych – w tym zastosować
odpowiednie dla profesjonalnego charakteru działalności Kupującego oraz adekwatne do formy i sposobu
utrwalenia tych informacji procedury i mechanizmy zabezpieczające przed ich utratą, kradzieżą,
powieleniem, zniszczeniem, zgubieniem lub dostępem osób nieupoważnionych.
W przypadku zakończenia realizacji Umowy oraz na każde żądanie Sprzedawcy, Kupujący zwróci
Sprzedawcy wszelkie dokumenty, które zawierają Informacje Poufne lub opracowania powstałe na ich
podstawie oraz zniszczy lub usunie w sposób trwały wszelkie Informacje Poufne ze swoich zasobów.
Powyższe nie obejmuje kopii tych informacji i opracowań, które są niezbędne dla wykazania przez
Kupującego prawidłowej realizacji Umowy.
Za Informacje Poufne nie uznaje się informacji, które zostały ujawnione lub podane do publicznej
wiadomości przez Sprzedawcę, jak również stały się publicznie jawne zgodnie z bezpośrednią realizacją
przez Kupującego lub inny podmiot obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.
Późniejsze ujawnienie lub podanie do publicznej wiadomości danej Informacji Poufnej nie ma wpływu na
odpowiedzialność Kupującego z tytułu wcześniejszego naruszenia przez Kupującego warunków Umowy
w tym zakresie. Ujawnienie przez Kupującego Informacji Poufnych na zasadach określonych w niniejszym
ustępie może dotyczyć wyłącznie tego zakresu informacji, którego bezpośrednio dotyczy prawny wymóg
ujawnienia. Strony zobowiązują informować się wzajemnie o ujawnieniu informacji lub danych.
Przewidziane w Umowie zasady ujawniania i ochrony Informacji Poufnych nie zwalniają Stron od
zachowania dalej idących wymogów przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
w tym w szczególności w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Sprzedawca jest uprawniony do przekazania treści Umowy (w tym oferty Kupującego), rezultatów prac
objętych Umową oraz informacji dotyczących jej realizacji do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
z siedzibą w Warszawie lub innego podmiotu należącego do Grupy Kapitałowej PGE w związku
z wymogami nałożonymi przepisami prawa.
§ 10

1.

Kupujący oświadcza, że
a)

b)

c)

zapoznał się z zasadami określonymi w „Dobrych praktykach zakupowych PGE Dystrybucja S.A.”
(http://www.pgedystrybucja.pl/przetargi) oraz zapewnia, że on, jego pracownicy, współpracownicy,
osoby przy pomocy których realizuje umowę lub podwykonawcy przy realizacji niniejszej Umowy,
będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień wyżej
wymienionego dokumentu.
zapoznał się z treścią Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych PGE Dystrybucja S.A.
dostępnego na https://pgedystrybucja.pl/przetargi i jako Partner Biznesowy Zamawiającego, w
rozumieniu tego kodeksu, w swojej działalności przestrzega określonych w Kodeksie standardów
prawnych i etycznych oraz wymaga przestrzegania tych standardów ze strony swoich
podwykonawców i dostawców w sprawach związanych z realizacją umów zawartych z Sprzedawcą,
prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny, w swojej działalności stosuje się do obowiązujących
go
zasad
etyki,
przepisów
powszechnie
obowiązującego
prawa
- w szczególności przepisów dotyczących przeciwdziałaniu korupcji, procederom prania brudnych
pieniędzy i finansowania terroryzmu, przepisów dotyczących przestrzegania praw pracowniczych,
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2.
3.

przepisów dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów
przeciwpożarowych, prawa ochrony konkurencji, przepisów dotyczących gospodarki odpadami,
przepisów w zakresie ochrony mienia oraz przepisów ochrony środowiska, a także dokłada należytej
staranności przy weryfikacji swoich podwykonawców w powyższym zakresie.
Kupujący zobowiązuje się zapewnić, że realizacja spoczywających na Kupującym obowiązków umownych
nie będzie zlecona lub powierzona pracownikom Sprzedawcy, bądź przez nich współwykonywana.
W razie zgłoszenia przez Sprzedawcę jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przestrzegania przez
Kupującego, w tym jego pracowników, współpracowników, podwykonawców lub osób przy pomocy
których będzie realizował umowę, zasad określonych w ust. 1 – 2 powyżej, Kupujący zobowiązany jest
przedłożyć Sprzedawcy stosowne wyjaśnienia oraz podejmie działania naprawcze mające na celu
usunięcie wszelkich potwierdzonych nieprawidłowości. Powyższe nie ogranicza Sprzedawcy w prawie do
skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy na warunkach przewidzianych w Umowie.
§ 11

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Językiem Umowy i wszelkiej korespondencji Stron jest język polski. W przypadku gdy dokumenty
wymagane Umową składane przez Kupującego sporządzone są w języku obcym, Kupujący dostarczy je
wraz z tłumaczeniem na język polski. Odstępstwa od powyższej zasady wymagają zgody Sprzedającego na
piśmie pod rygorem nieważności.
Przez dni robocze Strony rozumieją dni tygodnia z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo
wolnych od pracy.
Przewidziane w Umowie zasady odpowiedzialności Kupującego z tytułu opóźnienia nie mają zastosowania
w przypadkach, gdy dane opóźnienie wynika wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego.
Sprzedający i Kupujący dołożą wszelkich starań w celu polubownego rozstrzygania sporów powstałych
między nimi w związku z Umową. Jeżeli w terminie 30 dni od rozpoczęcia negocjacji strony nie dojdą do
porozumienia dla rozstrzygnięcia takiego sporu, sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Oddziału Sprzedającego wskazanego we wstępie
w oznaczeniu Strony.
Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie na pisemny wniosek jednej ze Stron Umowy, przedstawiony
drugiej stronie i dokonywana jest poprzez zawarcie aneksu w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem
nieważności - chyba że Umowa stanowi inaczej.
Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy, kilka jej postanowień lub część tych postanowień jest
lub stanie się bezskuteczne lub nieważne, nie powoduje to bezskuteczności czy nieważności całej Umowy
i pozostałych postanowień. W miejsce zakwestionowanych postanowień stosuje się reguły wynikające
z przepisów powszechnie obowiązujących, a gdyby dana płaszczyzna nie podlegała szczegółowej regulacji,
to wówczas Strony zobowiązują się do renegocjacji postanowień umownych w celu uzgodnienia nowych
treści, które będą w możliwie największym stopniu odpowiadać funkcji, znaczeniu i celowi postanowień
zakwestionowanych. Zasady powyższe mają odpowiednie zastosowanie do luk w Umowie.
Prawem właściwym dla wykonywania Umowy oraz odniesieniem interpretacyjnym dla wykładni Umowy
jest prawo obowiązujące w Polsce. W zakresie nieuregulowanym w Umowie lub dokumentacji
Postępowania zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Kupujący oświadcza, że spełnił w imieniu Sprzedającego – w zakresie przekazanych przez Kupującego
Sprzedającemu danych osobowych - obowiązek informacyjny Sprzedającego, o którym mowa w art. 14
RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) –
w tym w szczególności wobec osób, którymi Kupujący posługuje się w celu zawarcia i realizacji Umowy.
Przedmiotowy obowiązek Kupującego będzie wypełniał także względem każdej nowej osoby, która
zostanie zaangażowana przez niego do realizacji Umowy. Obowiązek jest realizowany w oparciu o wzór
klauzuli przekazany przez Sprzedającego. Na każde żądanie Sprzedającego Kupujący jest zobowiązany
przedstawić dowody na wykonanie przedmiotowego obowiązku wobec wszystkich lub poszczególnych
osób, których dane osobowe będą przekazywane Sprzedającemu.
Jeśli realizacja niniejszej Umowy wymagać będzie przetwarzania przez Kupującego w imieniu
Sprzedającego danych osobowych, których administratorem jest Sprzedający, przetwarzanie takie może
odbywać się wyłącznie po uregulowaniu zasad przetwarzania danych osobowych w odrębnej umowie
Stron. Zawarcie i obowiązywanie umowy powierzenia jest w takim wypadku warunkiem realizacji
niniejszej Umowy w zakresie określonym w zdaniu poprzedzającym. Z tytułu zawarcia umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych nie przysługuje Kupującemu dodatkowe wynagrodzenie. W przypadku
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wystąpienia zagrożenia naruszenia lub naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych, Sprzedający
może postanowić o natychmiastowym wstrzymaniu realizacji Umowy w całości lub w części, na czas
potrzebny do identyfikacji i usunięcia zagrożenia / naruszenia. Za zagrożenie naruszenia zasad
przetwarzania danych osobowych uznaje się w szczególności brak zawarcia / obowiązywania pomiędzy
Stronami wymaganej umowy powierzenia.
10. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. Wszelkie odniesienia do Umowy oznaczają także
odniesienie do jej Załączników.
11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Kupującego i jeden dla
Sprzedającego.
12. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony.
Załączniki:
Załącznik nr 1 –
Załącznik nr 2 –
Załącznik Nr 3 –
Załącznik nr 4 –

Przedmiot sprzedaży
Oferta Kupującego
Wzór Protokołu przekazania złomowego transformatora mocy 110/15kV
Klauzula informacyjna Zamawiającego

KUPUJĄCY

SPRZEDAWCA

Elektronicznie podpisany
przez Pikuła Bogdan
Data: 2022.07.20 07:11:47
+02'00'

Rutkowski Marcin

Elektronicznie podpisany przez
Rutkowski Marcin
Data: 2022.07.21 14:01:47 +02'00'
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Załącznik Nr 1 do UMOWY KUPNA – SPRZEDAŻY ………………………………………………………….

Przedmiot sprzedaży
1. Transformator mocy 110/15 kV – niesprawny technicznie, nie nadający się do dalszej eksploatacji kod odpadu 16 02 13*.:
Typ TNORC-16000/110 PN,
Nr fabr. 1105816,
Moc 16 MVA,
Rok budowy 1985,
Producent ELTA - Łódź

Transformator znajduje się na stacji elektroenergetycznej 110/15kV Brzozów zlokalizowanej
w 36-200 Brzozów, ul. Rzeszowska.

KUPUJĄCY

SPRZEDAWCA
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Załącznik Nr 3 do UMOWY KUPNA – SPRZEDAŻY ……………………………………..

…………………..

, dnia …. ….. 2022 r.

Protokół przekazania odpadów 16 02 13* - zużyty transformator mocy 110/15kV

W dniu …... ……. 2022 roku przekazano Transformator mocy 110/15kV ……………………………...
znajdujący się na stacji elektroenergetycznej 110/15kV Brzozów z przeznaczeniem do dalszego
zagospodarowania odpad o kodzie 16 02 13* zgodnie z umową kupna-sprzedaży …………………………………………..

Sprzedający zobowiązuje się:
- zapewnić warunki bezpiecznego odbioru i nadzór nad odbiorem zakupionych odpadów.
Kupujący zobowiązuje się:
- odebrać zakupione odpady o kodzie 16 02 13* - zużyty transformator mocy 110/15kV zgodnie z w/w
umową zachowując wszelkie wymagania związane z ochroną środowiska,
- prowadzić prace załadunkowe bezpiecznie, zgodnie przepisami BHP oraz z obowiązującymi u Sprzedającego
przepisami i zobowiązuje się do ich przestrzegania w czasie realizacji odbioru odpadów.
- Instrukcje organizacji bezpiecznej pracy i stosowania obowiązującego sprzętu ochronnego są dostępne na
stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A.:
https://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty
- pozostawić teren stacji elektroenergetycznej uporządkowany i w stanie pierwotnym po odbiorze
transformatora mocy 110/15kV.

Przekazujący:

Odbierający:
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ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Umowy Kupna - Sprzedaży nr……………………….

Klauzula informacyjna Zamawiającego
Poniższa klauzula informuje o tym jakie dane osobowe i w jakim celu są przetwarzane, kto jest ich
administratorem, jakim podmiotom mogą zostać udostępnione oraz o prawach przysługujących osobom,
których dane dotyczą.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 i art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie,
przy ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin (zwana dalej także „Spółką”)

2.

W sprawie przetwarzania (w tym ochrony) danych osobowych można skontaktować się z:
a) Inspektorem Ochrony Danych powołanym w ww. Spółce pod adresem
dane.osobowe@pgedystrybucja.pl lub pod adresem siedziby wskazanej w pkt 1. powyżej;
b) Administratorem pod adresem wskazanym w pkt 1.

3.

e-mail:

Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
a) w celu podjęcia na Pani/Pana wniosek działań przed zawarciem umowy, związanych
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, zmierzających do zawarcia ze Spółką umowy (art. 6 ust.
1 lit. b RODO);
b) w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w postaci ustalenia, obrony i dochodzenia
roszczeń, w celu prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, w tym statystyki i raportowania,
prowadzenia ewidencji prowadzonych postępowań zakupowych, zawartych umów, w celach
archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania
obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c) w celu realizacji prawnych obowiązków Spółki będącej Operatorem Systemu Dystrybucyjnego energii
elektrycznej wynikających z przepisów prawa, w tym art. 9c ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne,
prawa budowlanego, szczególności związanych z realizacją procesów inwestycyjnych przez Spółkę
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
d) w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego realizowanych na podstawie ustawy
z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (PZP), dodatkowo w celu realizacji ciążących na
Spółce obowiązków prawnych wynikających z ww. ustawy PZP (i aktów wykonawczych) związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w tym informacji o skazaniach i o innych
naruszeniach prawa uzyskiwanych w granicach i na zasadach określonych w ww. przepisach (w tym
informacje z KRK, uzyskiwane w ramach „samooczyszczenia”) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
W przypadku gdy jest Pani/Pan pełnomocnikiem/reprezentantem wykonawcy do Pani/Pana danych
osobowych (w szczególności imię i nazwisko, PESEL, nr telefonu, adres email)*, wskazanych
w dokumentach przekazywanych Spółce w ramach postępowania zakupowego, mają zastosowanie cele
i podstawy przetwarzania wskazane w pkt 3 lit. b-d, a także dodatkowy cel i podstawa przetwarzania:
podjęcie działań przed zawarciem umowy pomiędzy Spółka a wykonawcą, zmierzających do zawarcia
umowy, w szczególności przeprowadzenia postępowania zakupowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f
RODO). W przypadku, gdy jest Pani/Pan wskazany do wykonywania umowy określonej w pkt 3, w tym
jako podwykonawca, osoby, którymi posługuje się podwykonawca do realizacji przedmiotu umowy,
Pani/Pana dane osobowe wskazane w dokumentach przekazywanych PGE Dystrybucja S.A. w ramach
prowadzonego postępowania zakupowego, które uzyskaliśmy od Wykonawcy (w szczególności imię
i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) przetwarzane będą w celu i na podstawie wskazanej w pkt 3 lit. b-d,
a także w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy pomiędzy Spółką a Wykonawcą, zmierzających
do zawarcia umowy, w szczególności przeprowadzenia postępowania zakupowego (podstawa z art. 6 ust.
1 lit. f RODO). Powyższe ma zastosowanie także do pełnomocników/reprezentantów osób wskazanych
w zdaniu pierwszym.
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4.

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 3, tj.:
a) w zakresie podjęcia na Pani/Pana wniosek działań przed zawarciem umowy, w szczególności w celu
związanym z postępowaniem u udzielenie zamówienia, zmierzających do zawarcia ze Spółką
umowy - przez okres konieczny do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, a także przez
czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane;
b) w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń - przez okres przedawnienia roszczeń
wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać
dane;
c) w zakresie prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, w tym statystyki i raportowania,
prowadzenia ewidencji prowadzonych postępowań zakupowych, zawartych umów, w celach
archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania
obowiązków - do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę
tego przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane;
d) w zakresie realizacji obowiązków prawnych Spółki - przez okres wykonywania tych obowiązków przez
Spółkę, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, w szczególności
w zakresie wskazanym w art. 97 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

5.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu:
a) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f RODO wskazanych powyżej w pkt 1.3. Przestaniemy przetwarzać dane w tym zakresie,
chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są
nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
b) prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich
sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. Wnioski w w/w zakresie można przesłać
na adresy wskazane w pkt 2 powyżej Aby mieć pewność że jest Pani/Pan uprawniony do złożenia
wniosku w w/w sprawach, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na
uwierzytelnienie Pani/Pana tożsamości. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można
z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa – RODO;
c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do monitorowania stosowania RODO
zgodnie z art. 51 RODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.

Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom i kategoriom odbiorców:
podmiotom, którym Spółka zobowiązana jest udostępnić dane na podstawie art.8, art. 96 ust. 3 ustawy –
prawo zamówień publicznych, podmiotowi sprawującemu uprawnienia właścicielskie wobec Spółki,
naszym partnerom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu postępowań zakupowych, wykonywaniu
obowiązków prawnych ciążących na Spółce, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub
kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom prowadzącym działalność
ubezpieczeniową lub bankową, podmiotom nabywającym wierzytelności, biurom informacji
gospodarczej, instytucjom, organom, podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa np. policja, organy
skarbowe, sąd, prokuratura, organy celne, Urząd Regulacji Energetyki, UOKIK, UZP, lub innym oraz naszym
podwykonawcom działającym na nasze zlecenie (podmiotom przetwarzającym dane osobowe w zakresie
wskazanym przez Spółkę), tj. firmom wspierających nas przy realizacji usług, np. firmom świadczącym nam
usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, agencjom badawczym, firmom prawniczym, informatycznym,
teleinformatycznym (w szczególności dostawcom oprogramowania i utrzymującym, obsługującym
systemy informatyczne, teleinformatyczne), obsługę korespondencji, a także podwykonawcom w/w
odbiorców i podwykonawców.

7.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
(dalej: EOG) w związku ze świadczeniem usług na rzecz PGE Dystrybucja S.A. w zakresie IT i infrastruktury.
Według Komisji Europejskiej niektóre kraje, do których będą przekazywane Pani/Pana dane osobowe
spoza EOG zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W
celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Pani/Pana Danych Osobowych w przypadku ich
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przekazywania do Państw wobec, których Komisja Europejska nie stwierdziła powyższego, PGE
Dystrybucja S.A. zawiera umowy z odbiorcami tych danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej
w stosownych przypadkach oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską
zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej
można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych.
8.

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004
r. – Prawo zamówień publicznych, obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych; konsekwencje niepodania tych danych
określa w.w. ustawa. Podanie danych w pozostałych przypadkach jest dobrowolne, jednakże ich brak
uniemożliwi udział w postępowaniu zakupowym.

9.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których
mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą
profilowane.
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