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Załącznik Nr 2 do SWS – Projekt umowy 

UMOWA Nr KZP-SJ.244.1.2022 

 
 

zawarta w dniu ………………….. w Świerżach Górnych pomiędzy 

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. z siedzibą w Świerżach Górnych, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 

Kozienice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez  

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego , pod numerem KRS 0000536267, NIP: 812-00-05-470, REGON: 670908367, o 

kapitale zakładowym w wysokości 2.046.049.500,00 zł, reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………………………….…… 
 

………………………………………………………………….………………….. 

zwaną dalej „Sprzedawcą” 

 

a 

 

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

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

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

zwaną/ym dalej „Kupującym”, 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” a oddzielnie „Stroną” o treści następującej:  

 

§ 1 

1. W ramach niniejszej umowy (zwanej dalej: „Umową”) Sprzedawca sprzedaje a Kupujący kupuje: 

2. L.p. Nazwa pozycji J.m. Ilość 
 Cena zakupu 

 (brutto w PLN) 

1. Agregat prądotwórczy spawalniczy RANGER 10-LX szt. 1  

2. Cysterna przyczepa do przewozu paliw TYP A1-557-4 szt. 1  

 

dalej jako: „Przedmiot Sprzedaży”,  

2. Łączna cena Przedmiotu Sprzedaży wynosi ….…………. zł brutto (słownie: ……………….………………. 

złotych).  

3. Odbiór przez Kupującego Przedmiotu Sprzedaży nastąpi w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia   

zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem ust. 5 i zostanie potwierdzony protokołem odbioru sporządzonym 

w dwóch egzemplarzach po jednym dla Sprzedawcy i Kupującego. O dokładnej dacie zamierzonego 

odbioru Kupujący zawiadomi Sprzedawcę e-mailem z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych, 

osoby do kontaktu:  
 Pan  Robert Rządkowski tel. nr  48 614 17 81, +48 885 651 371   e-mail: 

robert.rzadkowski@enea.pl  

w godz. 8 00 – 14 00 w dni robocze, 

4. Miejscem odbioru jest siedziba Sprzedawcy. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia  przechodzi 

na Kupującego z chwilą pozostawienia Przedmiotu Sprzedaży do jego dyspozycji w siedzibie 

Sprzedawcy, stosownie do postanowień ust. 3. 

5. Wydanie przez Sprzedawcę Przedmiotu Sprzedaży nastąpi po zapłacie pełnej kwoty za Przedmiot 

Sprzedaży. Do chwili całkowitej zapłaty ceny przez Kupującego, Przedmiot Sprzedaży pozostaje 

własnością Sprzedawcy. 
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§ 2 

1. Zapewnienie środków transportu, załadunku i innych czynności odbioru Przedmiotu Sprzedaży należy 

do obowiązków Kupującego.  

2. Kupujący oświadcza, że stan techniczny i prawny Przedmiotu Sprzedaży jest mu znany, uzyskał 

wszelkie niezbędne informacje na ten temat od Sprzedawcy i nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń w 

tym zakresie.   

3. Jakość nabytego Przedmiotu Sprzedaży nie podlega reklamacji. 

4. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Sprzedaży na 

podstawie  art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego. 

§ 3 

1. W przypadku opóźnienia Kupującego w odbiorze Przedmiotu Sprzedaży dłuższego niż 14 dni licząc 

od daty określonej w § 1 ust. 3 Umowy, Sprzedawca – w terminie do dnia 30 kwietnia  2022 roku -

ma prawo odstąpienia od niniejszej Umowy. 

2. Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 20% ceny brutto Przedmiotu Sprzedaży, 

określonej w § 1 ust. 2 Umowy z powodu odstąpienia od Umowy przez Sprzedawcę lub Kupującego 

z przyczyn leżących po stronie Kupującego. 

3. Postanowienia co do obowiązku zapłaty kar umownych pozostają w mocy i wiążą Strony również po 

odstąpieniu od Umowy. 

4. Łączna wartość kar umownych zostaje ograniczona do wysokości 20% ceny Przedmiotu Sprzedaży 

brutto.  

§ 4 

1. Wszelkie płatności wynikające z niniejszej Umowy realizowane będą na podstawie prawidłowo 

wystawionej przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego faktury, na rachunek bankowy wskazany w jej 

treści, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.  

2. Sprzedawca wystawi fakturę w ciągu 7 dni od daty zawarcia Umowy. 

3. Dniem zapłaty będzie data uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 

4. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur bez podpisu Kupującego. 

5. W przypadku, gdy Kupujący zapłaci po terminie, Sprzedawca może naliczyć ustawowe za opóźnienie 

w transakcjach handlowych na podstawie obowiązujących przepisów. 

6. Sprzedawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT; NIP 812-00-05-470 

7. Kupujący oświadcza, że jest podatnikiem VAT; NIP …..……………….. 

8. Kupujący nie może bez uprzedniej zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej dokonać cesji 

wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich, pod rygorem nieważności. 

9. Sprzedawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 

2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

 

§ 5 

1. Informacje stanowiące tajemnicę handlową Spółek Grupy Kapitałowej ENEA mogą stanowić 

informacje poufne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, 

których nieuprawnione ujawnienie, wykorzystanie lub dokonywanie rekomendacji na ich podstawie 

wiąże się z odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w 

tym odpowiedzialnością karną. 

2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy i wykorzystania wyłącznie w celu wykonywania 

niniejszej umowy, zarówno jej treści, jak i wszelkich informacji, uzyskanych w związku z jej 

zawarciem i wykonywaniem, w szczególności dotyczących organizacji zarządzania i parametrów 

techniczno-ekonomicznych oraz innych niepodanych do wiadomości publicznej informacji 

technicznych, technologicznych, handlowych i organizacyjnych, a także innych informacji związanych 

z niniejszą umową, których ujawnienie lub wykorzystanie w innym celu przez jedną ze stron mogłoby 

narazić na szkodę interesy handlowe którejkolwiek ze Stron (informacje chronione).  
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3. Kupujący  uprawniony jest do przekazywania informacji chronionych tj. informacji, o których mowa 

w ust. 2, swoim pracownikom i podwykonawcom, gdy jest to konieczne do prawidłowej realizacji 

Przedmiotu umowy. W takim przypadku Kupujący ponosi odpowiedzialność za naruszenie zasad 

poufności przez pracowników i podwykonawców, jak za własne działanie bądź zaniechanie. 

4. Każda ze Stron jest zobowiązana zabezpieczyć w sposób należyty uzyskane informacje chronione, w 

tym materiały, nośniki, informacje oraz dane, przed nieuprawnionym dostępem, również osób 

trzecich, a także zachowywać zasady najściślejszej poufności realizujące w szczególności zakaz 

publikacji i udostępniania informacji chronionych osobom trzecim. 

5. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim informacji 

chronionych, w tym wszelkich danych o przedsiębiorstwie i klientach drugiej ze Stron, zarówno w 

okresie obowiązywania umowy, jak i po jej realizacji, rozwiązaniu lub wygaśnięciu, bez uprzedniej 

zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej, chyba, że stan tajemnicy ustał. 

6. Postanowienia o poufności zawarte powyżej nie będą stanowiły przeszkody dla Stron w ujawnieniu 

informacji, która była im już znana przed zawarciem niniejszej umowy i nie została wyraźnie uznana 

za chronioną. 

7. Klauzula poufności obowiązuje również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy. 

 

§ 6 

1. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych Umową zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Ewentualne spory wynikające z Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Sprzedawcy. 

4. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

5. Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty związane z zawarciem niniejszej Umowy, obciążają 

Kupującego. 

6.  W zakresie ochrony danych osobowych osób fizycznych pracowników i współpracowników, których 

dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją niniejszej Umowy, Strony odpowiednio  

postanawiają: 

1) Kupujący zobowiązuje się do zapoznania swoich pracowników i współpracowników z treścią 

Załącznika nr 1, 

2) Sprzedawca zobowiązuje się do zapoznania swoich pracowników i współpracowników z treścią 

Załącznika nr 2. 

 

  

 Sprzedawca:      Kupujący: 
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Załącznik nr 1:  

Obowiązek informacyjny Sprzedającego dla osób fizycznych, których dane osobowe są 
przetwarzane w związku z realizacją Umowy nr ……………………………………….z dnia 
……………… (art.13 i art. 14 RODO): 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: 
ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. 
Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1,  
26-900 Kozienice  

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Arkadiusz Zalewski, adres email: ewsa.iod@enea.pl 
 

2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy nr ……………………. z 
…………………….dotyczącej ………………………………… zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 

3. Przetwarzane są dane osobowe pracowników i współpracowników w zakresie : imię, nazwisko, 
służbowy adres do korespondencji, służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mailowy. 

4. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie 
przepisów prawa.  
Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom 
usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym 
Administratorowi usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe. 
Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych 
osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, 
wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych 
przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń. 

6. Posiada Pan/Pani prawo żądania: 
1) dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO, 

2) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO, 

3) ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO, 

4) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO, 

5) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO, 

6) prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 

– w granicach art. 21 RODO. 

7. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań 
przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres: ewsa.iod@enea.pl. 

8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO. 

                                                               

                                                                    Podpis Sprzedającego: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/jaroslaw.stasiak/Desktop/2019%20r/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/JUB20EMR/ewsa.iod@enea.pl
mailto:ewsa.iod@enea.pl


5 
 

 
 
 
 

Załącznik nr 2.  
 
Obowiązek informacyjny Kupującego dla osób fizycznych, których dane osobowe są 
przetwarzane w związku z realizacją Umowy nr ……………………………………....z dnia 
……………… (art.13 i art. 14 RODO): 

 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: 
(dane Administratora danych Wykonawcy) 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

…………………………………………………………………………. 

2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy nr ……………………. z 
…………………….dotyczącej ………………………………… zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 

3. Przetwarzane są dane osobowe pracowników i współpracowników w zakresie : imię, nazwisko, 
służbowy adres do korespondencji, służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mailowy. 

4. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie 
przepisów prawa.  
Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom 

usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym 

Administratorowi usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe. 

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, 

wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych 

przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń. 

6. Posiada Pan/Pani prawo żądania: 
1) dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO, 
2) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO, 
3) ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO, 
4) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO, 
5) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO, 
6) prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 

– w granicach art. 21 RODO. 
7. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań 

przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres: …………………………………… . 
8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO. 

 

                                                                        Podpis Kupującego: 

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

 

                                                                   

 

 
 


