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ROZDZIAŁ I – INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW 

1. INFORMACJE WSTĘPNE 

1.1. Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest: 

 
                                                                                  ENEA Operator Sp. z o.o. 

ul. Strzeszyńska 58; 60-479 Poznań 

REGON: 300455398; NIP: 782-23-77-160 

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

nr KRS: 0000269806 

Kapitał zakładowy: 4 696 937 500 zł 

 
w imieniu swoim oraz na rzecz wyżej wymienionych działa pełnomocnik: 

 

ENEA Centrum sp. z o.o. 

ul. Górecka 1, 60-201 Poznań 

Regon: 630770227 NIP:777-00-02-843 

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  

nr KRS 0000477231 

 

1.2. Numer postępowania: 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 

1200/BW00/ZB/KZ/2021/0000085744 

Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 

1.3. Wszelkie informacje dotyczące postępowania Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej  

www.enea.pl/bip/zamowienia oraz na Platformie Zakupowej Logintrade.NET dostępnej na stronie internetowej 

GK ENEA pod adresem https://www.enea.pl/bip/zamowienia/zamowienia-logintrade.  

1.4. Wszelkie informacje dotyczące postępowania Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej 

www.enea.pl/bip/zamowienia, która jest główną stroną prowadzonego postępowania. Zamawiający informuje, 

iż Platforma Zakupowa Logintrade.NET dostępna na stronie internetowej GK ENEA pod adresem 

https://www.enea.pl/bip/zamowienia/zamowienia-logintrade służy wyłącznie do składania ofert i zadawania 

pytań. 

1.5. Zamawiający informuje, że postępowanie, w tym otwarcie Ofert jest niejawne i nie zamierza zwoływać zebrania 
Wykonawców. 

1.6. W niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują żadne środki odwoławcze. 
1.7. Złożenie Oferty jest równoznaczne z akceptacją Warunków Zamówienia. 

1.8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z uczestnictwem w niniejszym postępowaniu, w tym także 
z przygotowaniem i złożeniem Oferty. 

1.9. Żadne materiały dotyczące postępowania, dostarczone przez Wykonawców, nie podlegają zwrotowi.  
1.10. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie dokumentacji postępowania. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania Ofert – pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści dokumentacji postępowania wpłynął do Zamawiającego za 
pośrednictwem Platformy Zakupowej Logintrade albo na adresy e-mail wskazane w pkt 1.19. WZ (konieczne 
jest wysłanie na oba adresy), nie później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
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składania Ofert. Termin zadawania pytań określony na Platformie Zakupowej Logintrade nie jest 
wiążący, a pytania zadane po terminie określonym w Warunkach Zamówienia mogą pozostać bez 
odpowiedz. Zamawiający zaleca, aby arkusz z pytaniami Wykonawcy (Załącznik nr 6 do Warunków 

Zamówienia) został przekazany w formie edytowalnego pliku lub skanu podpisanego dokumentu. 

1.11. Treść zapytań bez ujawniania źródła zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiając udostępni na swojej stronie 
internetowej www.enea.pl/bip/zamowienia.W przypadku wpływu pytań ze strony Wykonawcy po upływie 
terminu, w którym Zamawiający ma obowiązek udzielić odpowiedzi, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

 

1.12. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania Ofert, zmodyfikować treść Warunków 
Zamówienia. Zmiana może dotyczyć kryteriów oceny Ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz 
sposobu oceny ich spełnienia.  

1.13. Zamawiający może również przedłużyć termin składania Ofert – z uwzględnieniem czasu niezbędnego do 
wprowadzenia w Ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Warunków Zamówienia. Przedłużenie 
terminu składania Ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie dokumentacji 
postępowania. 

1.14. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim w związku z tym wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, 
zapytania do treści Warunków Zamówienia, Oferty itp. muszą być składane w języku polskim. Zawarte w Ofercie 
dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Zamawiający 
dopuszcza możliwość przedstawienia tłumaczenia zwykłego. W przypadku wątpliwości Zamawiający może 
zażądać uzupełnienia Oferty o tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.  

1.15. W postępowaniu obowiązuje zasada pisemności, przy czym: 

a) Oferty, wyjaśnienia/uzupełnienia treści Oferty, załączniki do Oferty, oświadczenie o przedłużeniu 
terminu związania Ofertą, protokół z negocjacji oraz inna korespondencja składana jest za 
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, 

b) wszelkie informacje przekazane lub pozyskane w innej formie niż określonej w lit. a)  powyżej pozostają 
bez wpływu na postępowanie, 

c) jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty, informacje, zawiadomienia za pomocą 
poczty elektronicznej, każda ze stron żąda niezwłocznego potwierdzenia drugiej stronie faktu ich 
otrzymania. 

1.16. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytanie oraz inne dokumenty i informacje uważa się za złożone 
w wyznaczonym terminie, jeżeli ich treść została zarejestrowana na Platformie Zakupowej Logintrade lub dotarła 
do adresata przed upływem terminu wyznaczonego przez Zamawiającego. 

1.17. Wszelką korespondencję (poza ofertami ) w sprawie postępowania należy kierować na adresy korespondencyjne 

określone w pkt 1.19. Warunków Zamówienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W korespondencji 

należy powoływać się na nazwę oraz numer postępowania określone na pierwszej stronie Warunków 

Zamówienia. 

1.18. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza niniejsze postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej 
konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
niniejszego postępowania wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. 

1.19. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: 
 
Pan Karol Olejnik 
e-mail: karol.olejnik@enea.pl  
ENEA Centrum Sp. z o.o., Departament Zakupów  
Biuro Udzielania Zamówień   
ul. Górecka 1, 60-201 Poznań 
 
Pani Aneta Włodarczak 
e-mail: aneta.wlodarczak@enea.pl  
ENEA Centrum Sp. z o.o., Departament Zakupów 
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Biuro Udzielania Zamówień 
ul. Górecka 1, 60-201 Poznań 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

2.1. Do postępowania nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych.  

2.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi 
u Zamawiającego, w oparciu o niniejsze Warunki Zamówienia. 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Usługi domu mediowego 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale II Warunków Zamówienia - „Szczegółowy opis 
Przedmiotu Zamówienia”. 
 

3.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę. Alternatywy zawarte w treści Oferty spowodują jej odrzucenie. 

3.3. Nie dopuszcza się składania Ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych. Złożona Oferta musi 
dokładnie odpowiadać Szczegółowemu Opisowi Przedmiotu Zamówienia zawartemu w Rozdziale II Warunków 
Zamówienia i zostać przedstawiona zgodnie z Formularzem Oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do Warunków 
Zamówienia.  

3.4. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części prac podwykonawcom wskazanym w Ofercie, na zasadach 
i warunkach określonych w niniejszych Warunkach Zamówienia. Zmiana podwykonawcy może nastąpić jedynie 
za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.  

3.5. Zamawiający dopuszcza zawarcie w wyniku przeprowadzonego postępowania Umowy Ramowej z więcej niż 
jednym Wykonawcą na maksymalne łączne wynagrodzenie do wykorzystania w ramach realizacji wszystkich 
zawartych Umów Ramowych w niniejszym postępowaniu. 

3.6. Umowa Ramowa ma charakter ramowy, co oznacza, że Zamawiający nie jest zobowiązany wobec Wykonawcy do 
zamawiania usług objętych Umową Ramową/Umowami Ramowymi, ani nie deklaruje przewidywanej wartości 
czy liczby usług w okresie obowiązywania Umowy Ramowej/Umów Ramowych. W szczególności Zamawiający nie 
jest zobowiązany do zamawiania usług do maksymalnej kwoty całkowitej wartości Umowy Ramowej/Umów 
Ramowych.    
 

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

4.1. Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,  

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenia oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

5.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, Zamawiający, żąda następujących dokumentów:  

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, że:  
a) zrealizował co najmniej 2 usługi podobne. Przez usługi podobne Zamawiający rozumie usługi spełniające 

łącznie wszystkie poniższe przesłanki:  
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i. przedmiotem zamówienia była usługa polegająca na zaplanowaniu kampanii wizerunkowej, kampanii 
sprzedażowej lub kampanii w zakresie public relations oraz zakupie na potrzeby tej kampanii powierzchni 
reklamowej w co najmniej trzech mediach oraz zakupie na potrzeby tej kampanii czasu antenowego w stacjach 
telewizyjnych o zasięgu regionalnym lub ogólnopolskim.  

ii. usługa o wartości minimum 300 000,00 PLN netto,  

iii. usługa zrealizowana w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  

iv. usługi zakończone i potwierdzona dokumentami poświadczającymi należyte jej wykonanie (referencje, 
protokół odbioru prac lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie), wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego usługa była wykonana, z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie uznaje referencji własnych. 
Dokumenty powinny być oznaczone w taki sposób, aby nie było wątpliwości, których usług wykazanych przez 
Wykonawcę dotyczą;  

5.3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej 
zrealizowanie Zamówienia, Zamawiający żąda spełnienia następujących warunków oraz przedstawienia następujących 
dokumentów:  

a) posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej, obejmującej - co najmniej - działalność związaną z przedmiotem Zamówienia w wysokości proporcjonalnej 
do przedmiotu Zamówienia - tj. posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
Przedmiotem Zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00 (słownie: trzysta tysięcy) PLN;  

 
5.4. Wykonawca musi wykazać spełnianie ww. warunków nie później niż na dzień składania Ofert na podstawie 

przedłożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 6.1. - 6.2. Warunków Zamówienia. 
5.5. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i 

dokumentów, o których mowa w pkt. 6 Warunków Zamówienia.   

5.6. Zamawiający  nie dopuszcza posługiwania się zasobami podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu.  

6. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA 

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedstawienia 
następujących oświadczeń i dokumentów: 

a) wypełniony i podpisany Formularz Oferty (Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia), 

b) podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu 
(Załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia), 

c) podpisane oświadczenie Wykonawcy o zachowaniu poufności (Załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia), 

d) podpisane oświadczenie Wykonawcy o uczestnictwie w grupie kapitałowej (Załącznik nr 5 do Warunków 
Zamówienia), 

e) opis doświadczenia Wykonawcy w wykonywaniu zadań równoważnych (Załącznik 6 do Warunków 
Zamówienia) wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług, 

f) podpisane upoważnienie do podpisania Oferty i załączników do niej, jeśli nie wynika ono z innych 

dokumentów załączonych przez Wykonawcę (Załącznik nr 7 do Warunków Zamówienia), 

g) podpisane oświadczenie o spełnieniu minimalnych wymagań w zakresie stosowanych zabezpieczeń 

technicznych i organizacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych osób fizycznych (Załącznik nr 8 do 

Warunków Zamówienia), 

h) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt 5.3 powyżej, 

wraz z dowodem opłacenia składki lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada opłacone 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt 5.3 Warunków 

Zamówienia 
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i)  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 

gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert:  

• w przypadku zaświadczenia o wpisie do CEIDG, Zamawiający dopuszcza przedstawienie wydruku 

ze strony internetowej CEIDG Rzeczypospolitej Polskiej (www.firma.gov.pl), 

• w przypadku odpisu z KRS, Zamawiający dopuszcza przedstawienie wydruku ze strony 

internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu). 

 

6.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentu, o którym mowa w pkt 6.1. lit. j) Warunków Zamówienia - składa odpowiedni dokument wystawiony 

przez właściwe organy administracyjne lub sądowe lub oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 

organem sądowym lub administracyjnym kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument winien być 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert. 

6.3. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1.-6.2. Warunków Zamówienia należy złożyć w formie 

elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Logintrade z zastrzeżeniem zapisów pkt 8.6. lit. c WZ). 

w jeden z następujących sposobów: 

a) Ofertę wraz załącznikami należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym  albo podpisem 

zaufanym przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy,  

lub 

b) Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić i podpisać w postaci papierowej w formie oryginału lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, a następnie zeskanować. 

 

W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę :  

 w przypadku złożenia oferty zgodnie z pkt 6.3. lit. a) WZ, dokumenty lub oświadczenia, które nie zostały 

oryginalnie sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, należy złożyć w elektronicznej kopii 

dokumentu (skan) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. 

Złożenie takiego podpisu jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub 

oświadczenia za zgodność z oryginałem;  

 w przypadku złożenia oferty zgodnie z pkt 6.3. lit. b) WZ, poświadczenia za zgodność z oryginałem należy 

dokonać poprzez umieszczenie na kopii każdej zapisanej strony dokumentu czytelnego zapisu: „za 

zgodność z oryginałem” (lub innego – o tożsamym znaczeniu) wraz z czytelnym podpisem osoby 

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy.  

 

Zamawiający zastrzega, iż: 

 Formularz Oferty (Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia) winien być bezwzględnie  sporządzony 

w oryginale,  

 dokument pełnomocnictwa winien być bezwzględnie sporządzony w oryginale lub notarialnie 

poświadczonej kopii. 

Jeżeli umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z odpisu z właściwego rejestru lub CEIDG - należy 

wykazać dokumentami ciąg umocowania do tej reprezentacji. 

6.4. Zamawiający informuje, że w przypadku wystąpienia w Ofercie informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.), Zamawiający nie jest upoważniony do ich ujawnienia, jeżeli 

Wykonawca nie później niż w terminie składania Ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, 

że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z oznaczeniem „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku i 

opatrzone hasłem – zgodnie z pkt 8.5. Warunków Zamówienia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 
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ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które nie zostały oznaczone i złożone w 

wymagany sposób. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na ujawnienie 

całości przekazanych informacji. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które nie zostały oznaczone i złożone w wymagany sposób. 

6.5. Jeżeli termin składania Ofert ulegnie przesunięciu, wówczas dokumenty, które do upływu nowego terminu tracą 

ważność, winny zostać uaktualnione, przed upływem terminu składania Ofert, zgodnie z formą wskazaną w pkt 

8.5. Warunków Zamówienia. 

7. WADIUM 

7.1. W niniejszym postępowaniu wadium nie jest wymagane. 

8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

8.1. Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pkt 6.1.- 6.2. Warunków Zamówienia. Zamawiający 
wymaga złożenia dokumentów zgodnie z załączonymi wzorami dokumentów, jeśli takie udostępniono, 
z wyłączeniem dokumentu, o którym mowa w pkt 6.1. lit. j) Warunków Zamówienia.  

UWAGA! Jeśli Wykonawca podpisuje Ofertę kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem 
zaufanym, nie jest konieczne stawianie pieczęci Wykonawcy / pieczęci imiennej / składanie własnoręcznego 
podpisu przedstawiciela Wykonawcy/ uzupełnianie miejscowości i daty złożenia podpisu, zgodnie z 
udostępnionymi wzorami Załączników do Warunków Zamówienia. 

8.2. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne w ramach 
przedsiębiorstwa Zamawiającego; nie są natomiast dostępne publicznie, chyba że obowiązek taki wynika  
z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.  

8.3. Oferta wraz z załącznikami i wszystkimi dokumentami musi być podpisana przez osoby upoważnione do 
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.  

8.4. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony Oferty były ponumerowane i zaparafowane. Jakiekolwiek poprawki w 

treści Oferty powinny być dokonane w sposób czytelny, nie budzący wątpliwości co do ich treści. Poprawki 

powinny być opatrzone datą oraz parafą osoby uprawnionej do składania Ofert w imieniu Wykonawcy. Oferta 

nie może zawierać elementów charakterystycznych dla trybu śledzenia zmian tj. komentarzy poprawek, 

przekreśleń, powtórzeń i innych. Wszelkie niezaakceptowane przez Wykonawcę zmiany nie będą uwzględniane. 

UWAGA! W sytuacji gdy Wykonawca podpisuje ofertę kwalifikowanym podpisem elektronicznym dokument 

pełnomocnictwa, winien być bezwzględnie złożony w oryginale (tj. jedynie kwalifikowany podpis elektroniczny 

Mocodawcy) lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem (tj. jedynie kwalifikowany podpis 

elektroniczny notariusza). Dokument pełnomocnictwa winien być w takiej sytuacji złożony jako odrębny od 

oferty plik elektroniczny.  

 
8.5. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w formie elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej, tj. poprzez elektroniczną platformę zakupową  https://grupaenea.logintrade.net1.   

Przez elektroniczną formę Oferty Zamawiający rozumie:  

a) skan ówcześnie przygotowanej zgodnie z WZ i podpisanej przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń 
woli Oferty w formie pisemnej, 

albo 

b) Ofertę przygotowaną zgodnie z Warunkami Zamówienia i podpisaną kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym albo podpisem zaufanym przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy;  

                                        
1 W celu złożenia Oferty poprzez Platformę Zakupową Logintrade niezbędna jest rejestracja w bazie dostawców, poprzez 

formularz rejestracyjny znajdujący się pod adresem https://www.enea.pl/bip/zamowienia/zamowienia-logintrade. 

 



 oznaczenie sprawy: 

WARUNKI ZAMÓWIENIA 1200/BW00/ZB/KZ/2021/0000085744 
 

  Strona 9 z 72 

 
 

Zamawiający wymaga złożenia oferty Wykonawcy jako dokument elektroniczny  w formie nieedytowalnej. 

Dokument taki musi zostać stworzony w formacie PDF, JPG, zip., 7Z. 

Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesyłanego do platformy zakupowej to 20 MB.  

 

8.6. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert: 

a) w przypadku wycofania Oferty, Wykonawca składa oświadczenie o wycofaniu swojej oferty (zgodnie z formą 

określoną w pkt. 8.5. WZ) oraz przesyła je na adresy email wskazane w pkt. 1.19 WZ; 

 

b) w przypadku zmiany Oferty złożonej za pośrednictwem platformy zakupowej należy: 

i. zalogować się na Platformę Zakupową  https://grupaenea.logintrade.net ; 

ii. wejść w zakładkę „Twoje aukcje i zapytania”, a następnie wybrać „Twoje oferty”; 

iii. następnie należy wejść w szczegóły oferty, która ma zostać zmienione; 

iv. na samym dole szczegółów oferty znajduje się przycisk „Aktualizuj ofertę”; 

v. po kliknięciu w „Aktualizuj ofertę” zostanie uruchomiony „Kreator oferty”, który pozwoli na zmianę 

wcześniej wysłanej oferty; 

vi. po wprowadzeniu wszystkich zmian należy kliknąć w „Wyślij ofertę. 

UWAGA! Zmiana zostaje dokonana poprzez nadpisanie pierwotnie złożonej przez Wykonawcę Oferty i nie 
ma możliwości powrotu do oferty sprzed dokonania zmiany. 

 
c) w przypadku podjęcia decyzji o ponownym złożeniu oferty po jej wycofaniu, zgodnie z lit. a), Wykonawca 

przesyła nową ofertę na adresy wskazane w pkt.1.19 WZ. UWAGA! Powyższa sytuacja dotyczy wyłącznie 

ponownego złożenia oferty po dokonaniu jej wycofania. W przypadku zmiany oferty należy dokonać tego 

zgodnie z lit. b). Zamawiający nie dopuszcza zmiany oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

d) Oferta, która zostanie złożona w przypadku opisanym w lit. c): 

i. musi zostać zaszyfrowana, tzn. opatrzona hasłem dostępowym uniemożliwiającym otwarcie plików 

bez jego posiadania. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez 

oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument. 

ii. Hasło dostępu do pliku (plików) ze złożoną Ofertą, Wykonawca przesyła Zamawiającemu na adresy 

email osób do kontaktu podanych w pkt 1.19. WZ (konieczne jest wysłanie korespondencji na oba 

wymienione wyżej adresy) PO TERMINIE SKŁADANIA OFERT WSKAZANYM W PKT 11.1., JEDNAK NIE 

PÓŹNIEJ NIŻ W CIĄGU 2 GODZIN OD UPŁYWU TEGO TERMINU. Wiadomość, o której mowa w zdaniu 

poprzednim może zawierać, również inne informacje niezbędne dla prawidłowego dostępu do 

dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze 

odszyfrowania danych. 

UWAGA! PRZESŁANIE HASŁA DOSTĘPU W TERMINIE INNYM NIŻ WSKAZANY POWYŻEJ, 

SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY JAKO NIEODPOWIADAJĄCEJ WYMAGANIOM OKREŚLONYM W 

WARUNKACH ZAMÓWIENIA. 

iii. W treści wiadomości z przesłaną ofertą oraz hasłem do oferty należy wskazać oznaczenie i nazwę 

postępowania, którego powyższe dotyczą oraz nazwę Wykonawcy albo dowolne oznaczenie 

pozwalające na prawidłową identyfikację Wykonawcy oraz postępowania. 

iv. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych w jednej wiadomości email to 20 MB. Zamawiający 

dopuszcza przesłanie oferty w kilku wiadomościach email, co powinno być wyraźnie zaznaczone 

przez Wykonawcę w treści tych wiadomości. 

8.7. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do Oferty, ani wycofać jej po upływie terminu do składania Ofert. 
Oferta nie może zawierać poprawek czy elementów charakterystycznych dla trybu śledzenia zmian tj. 
komentarzy poprawek, przekreśleń, powtórzeń i innych. Wszelkie niezaakceptowane przez Wykonawcę zmiany 
nie będą uwzględniane. 

8.8. Zamawiający informuje, że w przypadku wystąpienia w ofercie informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
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(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.), Zamawiający nie jest upoważniony do ich ujawnienia, jeżeli 

Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, 

że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z oznaczeniem „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku w 

formacie zip lub 7Z – zgodnie z pkt 8.5. Warunków Zamówienia lub w przypadku opisanym w pkt. 8.6. lit. c 

Warunków Zamówienia – skompresowane do jednego pliku i opatrzone hasłem. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które nie zostały 

oznaczone i złożone w wymagany sposób. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny 

ze zgodą na ujawnienie całości przekazanych informacji. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 

ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które nie zostały oznaczone i złożone 

w wymagany sposób. 

8.9. Oferta nie może zawierać poprawek czy elementów charakterystycznych dla trybu śledzenia zmian tj. 
komentarzy poprawek, przekreśleń, powtórzeń i innych. Wszelkie niezaakceptowane przez Wykonawcę zmiany 
nie będą uwzględniane. 
 

9. OFERTY WSPÓLNE 

9.1. Nie dopuszcza się składania Ofert wspólnych. Nie dotyczy to przedsiębiorców prowadzących działalność 
gospodarczą zarejestrowanych w CEIDG w formie spółek cywilnych, które traktowane są przez Zamawiającego 
jako jeden podmiot. 

10. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

10.1. Łączna Cena podana w Ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Zamówienia, 
Cena powinna być skonstruowana w sposób podany w Formularzu Oferty. Podana cena jest obowiązująca 
w całym okresie ważności Oferty i w trakcie realizacji Umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie Zamówienia.  

10.2. Cena Oferty musi być podana w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
UWAGA:  

a) W celu poprawnej kalkulacji ceny i jej składowych przez Wykonawców, Zamawiający umieścił na stronie 

http://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa Załączniki 1 do Warunków Zamówienia w 

wersji edytowalnej. 

b) Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek modyfikacji Załącznika, o którym mowa powyżej, w 

szczególności modyfikacji formuł i funkcji wprowadzonych w arkuszu kalkulacyjnym, zmiany układu 

danych zawartych w arkuszach oraz usuwanie/dodawanie danych do arkuszy. 

c) Cena Oferty (łącznie z cenami jednostkowymi) musi być podana w złotych polskich, z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku poprzez zastosowanie w arkuszu kalkulacyjnym excel funkcji zaokrąglenia. tj. 

ZAOKR (=ZAOKR(A1;2), gdzie A1 oznacza liczbę).  

10.3. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w walucie złoty polski. 

 

11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

11.1. Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj.  poprzez 
elektroniczną platformę zakupową https://grupaenea.logintrade.net., z zastrzeżeniem przypadku opisanego w 
pkt 8.6. lit c) WZ.  

Ofertę złożyć należy w terminie do dnia 11.10.2021 r. do godz. 10:00. 

11.2. Za termin złożenia Oferty uważa się termin jej zamieszczenia na Platformie Zakupowej. 

Za termin wycofania oferty lub ponownego złożeniu oferty po jej wycofaniu uważa się moment dostarczenia 
wiadomości zawierającej wycofanie / ponownie składaną ofertę na serwer pocztowy Zamawiającego.  
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11.1. Utrzymywanie dobrej reputacji serwerów pocztowych wykorzystywanych przez Wykonawcę do przesyłania 
korespondencji elektronicznej z Zamawiającym, leży po stronie usługodawcy poczty elektronicznej / działu IT 
Wykonawcy. Zamawiający weryfikuje kondycję serwerów pocztowych poprzez portal 
https://mxtoolbox.com/emailhealth.  

Zamawiający informuje, że jeżeli serwer pocztowy Wykonawcy nie zostanie pozytywnie zweryfikowany, 
korespondencja nie dotrze do Zamawiającego. 

11.2. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone. 

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

12.1. Bieg terminu związania Ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania Ofert.  

12.2. Wykonawca pozostaje związany Ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania Ofert. 

12.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania Ofertą, 
z zastrzeżeniem zdania następnego. Zamawiający może jednokrotnie, co najmniej na 3 dni przed upływem 
terminu związania Ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu o oznaczony 
okres.  

13. KRYTERIA OCENY OFERT 

13.1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert: 

 

Lp. Kryterium Waga kryterium 

 SZACUNKOWA WARTOŚĆ REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

1 Prasa  15% 

2 Telewizja  40% 

3 Radio  10% 

4 Internet  15% 

 ROBOCZOGODZINA  

5 Stawka za roboczogodzinę brutto za obsługę realizacji działań niestandardowych  20% 

 

 

 
 

Kryterium 1 – Szacunkowa wartość realizacji przedmiotu zamówienia  -  Prasa 

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium (K1), obliczona zostanie wg następującego 
wzoru: 

K1 = Szacowana wartość realizacji zamówienia po rabacie  najtańszej Oferty/ Szacowana wartość realizacji 
zamówienia po rabacie badanej Oferty ) x 100 pkt x 15% 

Kryterium 2 – Szacunkowa wartość realizacji przedmiotu zamówienia brutto – Telewizja 

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium (K2), obliczona zostanie wg następującego 
wzoru: 

K2 = Szacowana wartość realizacji zamówienia po rabacie  najtańszej Oferty/ Szacowana wartość realizacji 
zamówienia po rabacie badanej Oferty) x 100 pkt x 40% 

Kryterium 3 – Szacunkowa wartość realizacji przedmiotu zamówienia brutto– Internet 

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium (K3), obliczona zostanie wg następującego 
wzoru: 

K3 = Szacowana wartość realizacji zamówienia po rabacie  najtańszej Oferty/ Szacowana wartość realizacji 
zamówienia po rabacie badanej Oferty) x 100 pkt x 15% 

Kryterium 4 – Szacunkowa wartość realizacji przedmiotu zamówienia brutto – Radio 
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Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium (K4), obliczona zostanie wg następującego 
wzoru: 

K4 = Szacowana wartość realizacji zamówienia po rabacie  najtańszej Oferty/ Szacowana wartość realizacji 
zamówienia po rabacie badanej Oferty) x 100 pkt x 10% 

Kryterium 5 - Stawka za roboczogodzinę w ramach organizacji działań niestandardowych 

  Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium (K5), obliczona zostanie 
 wg następującego wzoru: 

             K5 = (Stawka za roboczogodzinę oferty najtańszej / Stawka  za roboczogodzinę oferty badanej) x 100 pkt x 20% 

 

UWAGA:  

Wskazana przez Wykonawcę Szacunkowa wartość realizacji przedmiotu zamówienia ma zastosowanie 
do dokonania oceny ofert i nie będzie stanowiła maksymalnego łącznego wynagrodzenia z tytułu 
wykonania Umowy Ramowej. 

Do obliczania należnego Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu wykonania Zamówień Wykonawczych 
udzielonych na podstawie Umowy Ramowej będą natomiast wiążące określone procentowo 
wysokości Gwarantowanych minimalnych rabatów, które będą automatycznie obliczone na 
podstawie wskazanych przez Wykonawcę Szacunkowych wartości realizacji przedmiotu zamówienia) 
w Załącznikach nr 1, 

Do obliczania należnego Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu wykonania Zamówień Wykonawczych 
udzielonych na podstawie Umowy Ramowej, których przedmiotem będą usługi obsługi działań 
niestandardowy będą wiążące stawki za roboczogodzinę netto wskazane przez Wykonawcę w 
Załączniku 1. 

14.2 Końcowa ilość punktów zostanie określona jako suma iloczynów uzyskanych punktów 
 w poszczególnych kryteriach i wagi za dane kryteria (K1 + K2 + K3 + K4 + K5) 
14.3      Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 

 
 

Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt 

14.4     Za oferty najkorzystniejsze będą uznane oferty, które uzyskają w kolejności największą łączną ilość punktów. 

14.5    Jeśli nie można dokonać wyboru Najkorzystniejszej Oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej Ofert przedstawia 
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny Ofert, dokonuje się wyboru Oferty z niższą ceną. Jeżeli nie jest to możliwe, 
wzywa się Wykonawców, którzy złożyli te Oferty do złożenia dodatkowych Ofert cenowych w wyznaczonym terminie 

 

14. OTWARCIE OFERT I PRZEBIEG POSTĘPOWANIA 

14.1. Po otwarciu Ofert, Zamawiający, dokonuje weryfikacji spełnienia warunków udziału w Postępowaniu przez 
wszystkich Wykonawców, dokonuje oceny Ofert złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu 
z Postępowania, a także wzywa Wykonawców do uzupełnienia lub wyjaśnienia, w wyznaczonym terminie 
dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw wymaganych przez Zamawiającego w Dokumentacji 
Postępowania dotyczących spełnienia warunków udziału w Postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu 
z Postępowania oraz wyjaśnienia treści Oferty oraz dokumentów dotyczących przedmiotu Zamówienia 
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wpływających na ocenę Oferty, chyba, że – mimo ich uzupełnienia – Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

14.2. Dokumenty uzupełnione na wezwanie o którym mowa w pkt 14.1. Warunków Zamówienia, powinny potwierdzać 
stan faktyczny, aktualny na dzień składania Ofert.  

14.3. Zamawiający poprawia w Ofercie: 

a. oczywiste omyłki pisarskie,  

b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; 

c. inne omyłki polegające na niezgodności Oferty z Warunkami Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian 
w treści Oferty. 

14.4. Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawcę, którego Oferta została poprawiona, o tym fakcie. 
14.5. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów lub oświadczeń 

wymaganych w dokumentacji postępowania lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli dokumenty, 

oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że – 

mimo ich uzupełnienia – Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania.  

14.6. Jeżeli cena wskazana w Ofercie wydaje się Zamawiającemu rażąco niska w stosunku do Przedmiotu Zamówienia, 
Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 
elementów Oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

 
14.7. Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. 

Przedmiotem negocjacji będzie cena.  

14.7.1. W ramach negocjacji, o których mowa w punkcie 14.7 Zamawiający może przeprowadzić: 

a) aukcję elektroniczną z zastosowaniem kryteriów oceny ofert określonych w pkt 13.1. Warunków 

Zamówienia,  

b) negocjacje indywidualne (tj. odrębnie z każdym Wykonawcą) w formie telekonferencji   zgodnie z terminem 

złożenia Ofert – począwszy od najwcześniej złożonej, decyduje data zamieszczenia oferty na platformie 

zakupowej lub wpływu na serwer pocztowy Zamawiającego (wyłącznie w sytuacji opisanej w pkt. 8.6. lit c) WZ).   

1. Wymagania techniczne platformy, za pośrednictwem której przeprowadzona zostanie aukcja, są następujące: 

2. Dopuszczalne przeglądarki internetowe: 

• Internet Explorer 10 i nowsze, Edge,1 

• Google Chrome, 

• Mozilla Firefox, 

• Opera. 

14.7.1.1. Pozostałe wymagania techniczne: 

• dostęp do sieci internet, 

 

• obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax, 

• włączona obsługa JavaScript, 

• zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s, 

• zainstalowany Acrobat Reader, 

• zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub 

nowszy. 

14.7.2. Zamawiający zastrzega, iż przed przeprowadzeniem aukcji elektronicznej poinformuje Wykonawców: 

• o danych, które zostaną udostępnione Wykonawcom podczas aukcji elektronicznej, 

• o minimalnym postąpieniu aukcji elektronicznej, 

• o przebiegu procedury aukcji elektronicznej. 
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14.7.3. Zamawiający może po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej przeprowadzić dalsze negocjacje w formie 

określonej w pkt 14.7.1, w 1 rundzie  negocjacyjnej,  z  3 Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty 

w toku aukcji elektronicznej,  

14.7.4. Zamawiający może po przeprowadzeniu negocjacji indywidualnych, przeprowadzić dalsze negocjacje w formie 

określonej w pkt 14.7.1, w 1 rundzie negocjacyjnej, z  3 Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w 

toku negocjacji; 

14.7.5. Ustalenia zawarte w protokole (protokołach)  z aukcji / negocjacji są wiążące dla Wykonawców. 

14.7.6. Zakończenie aukcji / negocjacji nie jest równoznaczne z wyborem oferty Wykonawcy ani z przyjęciem oferty 

złożonej przez Wykonawcę. 

 
14.8. Po przeprowadzonych negocjacjach Zamawiający może żądać złożenia w wyznaczonym terminie potwierdzenia 

Oferty, uwzględniającej przebieg przeprowadzonych negocjacji (która nie może być wyższa niż Oferta pierwotna).  

14.9. Treść Umowy Ramowej, której Projekt stanowi Załącznik nr 9 do Warunków Zamówienia, obowiązująca w dniu 
terminu składania Ofert, nie podlega negocjacjom. Treść Umowy Ramowej, może ulec zmianie jedynie w 
szczególnie uzasadnionych przypadkach, za które uznaje się wprowadzenie zapisów techniczno-organizacyjnych 
zapewniających sprawne wykonywanie Umowy Ramowej. Powyższe nie dotyczy postanowień Umowy Ramowej, 
w których pozostawiono miejsce do uzupełnienia. 

Jednocześnie Zamawiający przypomina o możliwości składania propozycji modyfikacji projektu Umowy 
Ramowej zgodnie z pkt. 1.10. Warunków Zamówienia. 

14.10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcom, których Oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze.  

14.11. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający informuje Wykonawców, o wyniku 
postępowania. W przypadku dokonania wyboru Najkorzystniejszej Oferty, Zamawiający informuje Wykonawców 
w szczególności o: 

a) Wykonawcy, którego Oferta została wybrana; 

b) Rankingu Ofert wraz z miejscem, jakie zajęła Oferta informowanego Wykonawcy; 

c) Uzyskanych punktach w poszczególnych kryteriach oceny Ofert. 

14.12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może nie przekazać informacji, o których mowa w pkt. 14.11, jeżeli 
ich przekazanie byłoby sprzeczne z ważnym interesem Zamawiającego. 

14.13. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy lub Wykonawcom, których Oferty zostaną uznane za 
najkorzystniejsze. Zamawiający dopuszcza możliwość wybrania więcej niż jednej Oferty. 

14.14. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania Zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców, którzy złożyli 
Oferty, o wyniku postępowania.  

15. WYKLUCZENIE WYKONAWCY 

15.1. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w następujących przypadkach: 

a) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert wyrządził stwierdzoną prawomocnym 
orzeczeniem sądu szkodę Zamawiającemu w związku z realizacją Zamówienia; 

b) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert wyrządził szkodę Zamawiającemu, nie 
wykonując Zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia 
wszczęcia Postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za 
które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

c) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert wypowiedział Zamawiającemu Umowę 
w sprawie Zamówienia z przyczyn innych niż wina Zamawiającego lub siła wyższa; 

d) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert odmówił zawarcia Umowy w sprawie 
Zamówienia po wyborze jego Oferty przez Zamawiającego; 

e) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub 
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którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z 
dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe; 

f) wykonywał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem Postępowania lub posługiwał się w celu 
sporządzenia Oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tego Wykonawcy 
w Postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 

g) gdy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne Oferty, Oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między 
nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu; 

h) naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne; 

i) złożył nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik Postępowania; 

j) nie wykazał spełnienia warunków udziału w Postępowaniu. 

15.2. Oferta Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania jest uznawana za odrzuconą i nie podlega badaniu 
i ocenie. 

15.3. Wykonawcę wykluczonego z postępowania Zamawiający niezwłocznie poinformuje o wykluczeniu wraz 
z podaniem uzasadnienia. 

16. ODRZUCENIE OFERTY 

16.1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadkach gdy: 

a) nie odpowiada wymaganiom określonym w Warunkach Zamówienia; 

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji; 

c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia a Wykonawca nie przedstawił 

w wyznaczonym terminie wyjaśnień potwierdzających, że Oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny; 

d) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w Postępowaniu lub niezaproszonego do 

składania Ofert; 

e) narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego; 

f) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

g) została złożona po terminie składania Ofert; 

h) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, 

o której mowa pkt 14.3. lit. c. Warunków Zamówienia.  

16.2. Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawcę, którego Oferta została odrzucona w Postępowaniu o udzielnie 
Zamówienia, o odrzuceniu Oferty wraz z podaniem uzasadnienia 

17. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

17.1. Postępowanie unieważnia się w przypadku gdy: 

a. nie złożono żadnej Oferty lub nie złożono żadnej Oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

b. cena Najkorzystniejszej Oferty, pomimo przeprowadzenia negocjacji lub aukcji elektronicznej, przewyższa 

kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie Zamówienia, chyba że Zamawiający może 

zwiększyć tę kwotę do ceny Najkorzystniejszej Oferty;  

c. Kierownik Zamawiającego nie zatwierdził przedstawionej mu rekomendacji wyboru Najkorzystniejszej Oferty; 

d. wystąpiły inne istotne okoliczności powodujące, że prowadzenie Postępowania lub realizacja Zamówienia nie 

leży w interesie Zamawiającego; 
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e. w trakcie Postępowania nastąpiło istotne naruszenie przepisów Regulaminu, które miało wpływ na wynik 

Postępowania;  

f. wystąpiły inne uzasadnione przyczyny. 

17.2. O unieważnieniu Postępowania o udzielenie Zamówienia Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich 
Wykonawców, którzy złożyli Oferty, podając uzasadnienie przesłanek unieważnienia Postępowania. 

17.3. Wykonawca akceptuje fakt, iż unieważnienie postępowania nie daje mu podstaw do jakichkolwiek roszczeń w 

stosunku do Zamawiającego, w szczególności zaś roszczeń o zawarcie umowy lub odszkodowawczych. 

17.4. Zamawiający dopuszcza możliwość rozstrzygnięcia postępowania również w przypadku złożenia jednej ważnej 

Oferty. 

18. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

18.1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy nie jest wymagane. 

19. ZAWARCIE UMOWY  

19.1. Z Wykonawcami, których Oferty zostaną uznane za najkorzystniejszą zostaną zawarte Umowy Ramowe w formie 
pisemnej, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Strony mogą zawrzeć Umowę Ramową po 
upływie terminu związania Ofertą, o ile wyrażą na to zgodę. Projekt Umowy  Ramowej stanowi Załącznik nr 9 
Warunków Zamówienia. 

19.2. Jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego Oferta została wybrana: 

a) będzie uchylał się od zawarcia Umowy Ramowej w sprawie zamówienia, 

b) przedstawił nieprawdziwe dane,  

Zamawiający może wybrać Ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych Ofert, bez przeprowadzania ich 
ponownej oceny. 

19.3. Jeżeli w związku z zaistnieniem przesłanek, o których mowa w pkt 19.2. Warunków Zamówienia, Zamawiający 
zamierza zawrzeć Umowę Ramową z kolejnym Wykonawcą stosuje się w tym względzie odpowiednio zapisy 
o zawarciu Umowy Ramowej z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą Ofertę. 

19.4. Zamawiający dopuszcza zawarcie Umowy Ramowej z więcej niż jednym Wykonawcą. 

19.5. Zamawiający nie zobowiązuje się wobec Wykonawców do korzystania ze wszystkich świadczeń objętych Umową 

Ramową, ani nie deklaruje przewidywanej wartości świadczeń w okresie obowiązywania Umów Ramowych.  
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ROZDZIAŁ II  -  SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Wstępny opis przedmiotu zamówienia - usługi domu mediowego                                                                                                        
Przedmiotem zamówienia jest planowanie i zakup powierzchni reklamowej oraz czasu antenowego do komunikacji 

związanej z działalnością Biura PR i Komunikacji oraz komunikacji marki Enea Operator w prasie, TV, radio i Internecie. 
Przedmiotem zamówienia jest także realizacja projektów niestandardowych związanych z działalnością promocyjną Enei 

Operator. 

PRASA   

Lp. Wydawca Tytuł 

1 
Polska Press (obszar działania  
Enea Operator) 

Tytuły lokalne dzienniki np. Głos Wielkopolski, Gazeta Lubuska, Gazeta Pomorska, 
Głos Dziennik Pomorza 

2 
Pozostałe tytuły* (obszar 
działania Enea Operator) 

Tytuły lokalne np. Kurier Szczeciński, Tygodnik Bydgoski, Gazeta Regionalna, Życie 
Pleszewa, Życie Gostynia, Pałuki 

3 Prasa branżowa np. Energia Gigawat/ Urządzenia dla Energetyki 

TELEWIZJA 

Lp. Nadawca/ grupa mediowa Stacja 

1 
Stacje telewizyjne o zasięgu 
regionalnym 

TV Lubuszan, TV Police i inne o zasięgu regionalnym 

2 Telewizja Polska S.A. TVP Poznań, TVP Bydgoszcz, TVP Szczecin, TVP Gorzów Wielkopolski 

INTERNET 

Lp. Działania Rodzaj nośnika/ przykładowe serwisy 

1 Działania w sieci Google zasięg regionalny: GDN, GDN Lightbox, witryny tematyczne, bannery (CPC) 

2 Działania w sieci Google zasięg regionalny: youtube (CPV) 

3 GDN Remarketing rozliczenie CPM 

4 Działania social media zasięg regionalny: Facebook (CPM) 

5 Działania programatic zasięg regionalny: display, video, portale tematyczne (CPC/ CPM) 
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6 Regionalne serwisy zasięg regionalny np. epoznan.pl, regionalne serwisy polskapress (CPC, FF) 

7 Inne działania np. mailing, promocja postów 

RADIO 

Lp. Nadawca/ grupa mediowa Stacja 

1 Polskie Radio - Audytorium 17 
stacje o zasięgu lokalnym np. Polskie Radio Szczecin, Polskie Radio Poznań, Polskie 
Radio Zachód, Radio Miejskie Gorzów 

2 Eurozet  
stacje o zasięgu lokalnym np. Meloradio Poznań, Plus Bydgoszcz, Plus Gorzów 
Wielkopolski 

3 Grupa ZPR Media 
stacje o zasięgu lokalnym np. ESKA Bydgoszcz, ESKA Gorzów, 
ESKA Piła, ESKA Szczecin, ESKA Zielona Góra 

4 Pozostali dostawcy stacje lokalne: m.in. Radio PiK, Elka -Leszno 

DZIAŁANIA NIESTANDARDOWE 

1 Różne działania Działania związane z promocją spółki/ zasięg regionalny np. prezentacje, spoty 
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ROZDZIAŁ III – WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

1. ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTY. 

2. ZAŁĄCZNIK NR 2 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU. 

3. ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. 

4. ZAŁĄCZNIK NR 4 – ARKUSZ Z PYTANIAMI WYKONAWCY. 

5. ZAŁĄCZNIK NR 5 – OŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ. 

6. ZAŁĄCZNIK NR 6 – WYKAZ USŁUG PODOBNYCH 

7. ZAŁĄCZNIK NR 7 – UPOWAŻNIENIE DO PODPISANIA OFERTY I ZAŁĄCZNIKÓW DO NIEJ. 

8. ZAŁĄCZNIK NR 8 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU MINIMALNYCH WYMAGAŃ W ZAKRESIE STOSOWANYCH 
ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OSÓB 
FIZYCZNYCH. 

9. ZAŁĄCZNIK NR 9 – PROJEKT UMOWY RAMOWEJ.  
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ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTY 

 (pieczęć Wykonawcy) 

 

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

Ja, niżej podpisany (My niżej podpisani): 

 

działając w imieniu i na rzecz: 

 

Składam(y) ofertę na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest: 

Usługi domu mediowego 

 

 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (rozdział II Warunków Zamówienia) 

za cenę: 

 

ŁĄCZNA CENA OFERTY NETTO: 
 

CENA NETTO: …………………………………………………………………………… zł 

CENA NETTO SŁOWNIE: …………………………………………………………………………… zł 

W tym:  

Lp. Usługa 
Szacowany budżet 

Zamawiającego na okres 
24 m-cy * 

Gwarantowany 
minimalny rabat  (%) 

Szacowana wartość realizacji 
zamówienia po rabacie  (netto) 

1. Prasa  15 000,00   

2. Telewizja 120 000,00   

3. Internet  30 000,00   

4. Radio  10 000,00   

5. ROBOCZOGODZINA    

6. 

(A) 

Szacowana liczba działań 
niestandardowych (B)  

Szacowana liczba 
roboczogodzin okresie 
obowiązywania umowy 
ramowej (C) 

Stawka za 1 
roboczogodzinę 
netto (D) 

Cena realizacji 
przedmiotu 
zamówienia 
netto (C x D) 

Stawka za 
roboczogodzinę 
brutto za obsługę 
realizacji działań 
niestandardowych  

10 20   
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* Szacowane wartości netto zamówienia wskazana przez Zamawiającego wynikają z historycznych danych z lat 

poprzednich i jest wielkością orientacyjną, przyjętą wyłącznie w celu porównania ofert. 

 

2. Termin realizacji Usługi zostanie ustalony pomiędzy Stronami na 24 miesiące. 

 

3. Oświadczam(y), że: 

a) jestem(śmy) związany(i) niniejszą Ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania Ofert, 
b) zamówienie wykonam(y) dla wskazanych powyżej Zadań:  

 samodzielnie /  z udziałem podwykonawców 

Części zamówienia, które zostaną zrealizowane przy udziale podwykonawców: 

Lp. Nazwa podwykonawcy (nazwa, adres, NIP) 
Części zamówienia  

(zakres zadań, czynności)  

1.   

2.   
 

 

Jednocześnie oświadczam(y), iż za działania i zaniechania wyżej wymienionych Podwykonawców 
ponoszę(simy) pełną odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego jak za swoje własne działania 
i zaniechania.  

c) spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 5. Warunków Zamówienia, 
d) w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w 

Warunkach Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

…………………………………………………………………………………………………….., w następującym zakresie: 

…………………………………………………………………………………..... (jeśli dotyczy),  

e) otrzymałem(liśmy) wszelkie informacje konieczne do przygotowania Oferty, 

f) akceptuję(emy) treść Warunków Zamówienia i w razie wybrania mojej (naszej) Oferty zobowiązuję(emy) się do 
podpisania Umowy Ramowej, zgodnej z projektem Umowy Ramowej, stanowiącej Załącznik nr 9 do Warunków 
Zamówienia, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, 

g) wszelkie informacje zawarte w Formularzu Oferty wraz z załącznikami są zgodne ze stanem faktycznym, 

h) nie zalegam(my) z opłacaniem podatków i opłat, 

i) nie zalegam(my) z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, 

 
j) zapoznałem(liśmy) się z postanowieniami kodeksu postępowania dla dostawców i partnerów biznesowych 

Grupy ENEA („Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA”), dostępnym pod adresem 

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/odpowiedzialny-biznes/kodeks-kontrahentow) oraz zobowiązuję(emy) się 

do przestrzegania zawartych w nim zasad na etapie realizacji zamówienia oraz zobowiązuje się do ich 

przestrzegania,  

k) wyrażam(y) zgodę na wprowadzenie skanu naszej Oferty do Platformy Zakupowej Zamawiającego,  

l) nie posiadam(y) powiązań z Zamawiającym, które prowadzą lub mogłyby prowadzić do braku niezależności lub 
konfliktu interesów w związku z realizacją przez reprezentowany przeze mnie (przez nas) podmiot przedmiotu 
Zamówienia, 

m) jesteśmy podmiotem, w którym Skarb Państwa posiada bezpośrednio lub pośrednio udziały [dodatkowa 
informacja do celów statystycznych]:  

 tak /  nie 

n) osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień Zamawiającemu w imieniu Wykonawcy jest: 

Pan(i) ………………………. , tel.: ……………………….. e-mail: ……………………….. 
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o) informacje o aukcji elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: ………………….…….……... 

p) zapoznałem(liśmy) się z treścią dokumentu „Obowiązek informacyjny”, który znajduje się na stronie 
internetowej https://zamowienia.enea.pl pod poz. nr 1, 
 

r) wypełniłem (liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2 wobec osób fizycznych, 

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia w niniejszym postępowaniu.3 

s) Oświadczam(y), że zobowiązuję(my) się: 

− do wykorzystania wszelkich informacji sensytywnych przekazanych lub udostępnionych przez ENEA Operator 
Sp. z o.o. jedynie do celów przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia oraz 
nieudostępniania ich osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości lub części, 

− informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyć, chronić w trakcie przeprowadzenia niniejszego 
postępowania o udzielenie zamówienia, 

-     informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyć, chronić lub trwale zniszczyć (tj. również trwale  

usunąć z systemów teleinformatycznych) albo zwrócić natychmiast po zakończeniu niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia 

 

4. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej podajemy dane, niezbędne do zawarcia umowy:  

 

[należy uzupełnić, o ile dane są znane na etapie składania oferty]  

 

a) W moim(naszym) imieniu umowę zawrze Pan(i)………. Pełniący(a) funkcję……….  

b) Klient będzie przekazywał Wykonawcy sprawozdania do przetłumaczenia w formie elektronicznej, na 

adres poczty email: ……………………………………….,  

c) Płatności należności ujętych w fakturach będą realizowane przez Klienta w formie przelewów na 

rachunek bankowy Wykonawcy:  

Bank: …….. 

numer konta : …….. 

d) W celu realizacji przedmiotu Umowy, wyznaczam(y) w tym celu osobę do bieżącego kontaktu 

i odpowiedzialną za realizację Umowy: 

e–mail – ….. 

nr tel. +48 ….. 

adres pocztowy – ….. 

osoba odpowiedzialna za realizację Umowy …..  

e) Dane osobowe reprezentantów, koordynatorów i personelu Klienta pracujących przy realizacji niniejszej 

Umowy, przetwarzane będą zgodnie z klauzulą informacyjną, której treść 

 dostępna jest na stronach internetowych Wykonawcy - link do klauzul; http://www. …… (uzupełnić - 

jeśli dotyczy)  

przekazana zostanie jako załącznik do umowy w wersji papierowej w momencie jej podpisania. 

 

 

 

 

                                        

2 rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

3) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie). 
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Miejscowość i data Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) 
Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU  

 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

Postępowanie pn. 
 

Usługi domu mediowego. 

Niniejszym oświadczam/y, iż w stosunku do reprezentowanego przeze mnie (przez nas) podmiotu nie występują 

okoliczności skutkujące wykluczeniem z postępowania w oparciu o niżej określone przesłanki: 

„Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia  

w następujących przypadkach: 

a. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert wyrządził stwierdzoną prawomocnym orzeczeniem 

sądu szkodę Zamawiającemu w związku z realizacją Zamówienia; 

b. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert wyrządził szkodę Zamawiającemu, nie wykonując 

Zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia Wszczęcia 

Postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

c. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert wypowiedział Zamawiającemu Umowę w sprawie 

Zamówienia z przyczyn innych niż wina Zamawiającego lub siła wyższa; 

d. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert odmówił zawarcia Umowy  

w sprawie Zamówienia po wyborze jego Oferty przez Zamawiającego; 

e. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub 

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 

upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – 

Prawo upadłościowe; 

f. wykonywał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem Postępowania lub posługiwał się w celu 

sporządzenia Oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tego Wykonawcy w 

Postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 

g. gdy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów, złożyli odrębne Oferty, Oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu; 

h. naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

i. złożył nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik Postępowania;” 

 

 

 

Miejscowość i data Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) 
Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI  

 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

Postępowanie pn. 
 

Usługi domu mediowego 

 

Niniejszym oświadczam(-y) że, zobowiązuję (-emy) się wszelkie informacje handlowe, przekazane lub udostępnione 

przez Zamawiającego w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, wykorzystywać jedynie do 

celów uczestniczenia w niniejszym postępowaniu, nie udostępniać osobom trzecim, nie publikować w jakiejkolwiek 

formie w całości ani w części, lecz je zabezpieczać i chronić przed ujawnieniem. Ponadto zobowiązujemy się je zniszczyć, 

wraz z koniecznością trwałego usunięcia z systemów informatycznych, natychmiast po zakończeniu niniejszego 

postępowania, chyba, że nasza Oferta zostanie wybrana i Zamawiający pisemnie zwolni nas z tego obowiązku. 

 

Obowiązki te mają charakter bezterminowy. 
 

 

 

 

Miejscowość i data Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) 
Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 – ARKUSZ Z PYTANIAMI WYKONAWCY 

 

Postępowanie pn. 

Usługi domu mediowego 

Lp. Treść pytania 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

* pola niezapisane należy przekreślić 

 

 

 

Miejscowość i data Pieczęć imienna i podpis 
przedstawiciela(i) Wykonawcy 

  

 (pieczęć Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR  5 – OŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ 

 

(pieczęć Wykonawcy) 

 
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, do postępowania pn.  

 

Usługi domu mediowego 

 

Działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma/adres Wykonawcy)  
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 

1. **oświadczam, że przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów z wymienionymi poniżej Podmiotami:  

lp
. 

Nazwa podmiotu Adres 

1   

2   

 

 

 

Miejscowość i data Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) 
Wykonawcy 

 
 

2. * oświadczam, że nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 

 

 

Miejscowość i data Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) 
Wykonawcy 

 

* niepotrzebne skreślić 

**wypełnić w przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej  
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ZAŁĄCZNIK NR 6 -  WYKAZ USŁUG  

 

(pieczęć Wykonawcy) 

  

 
Usługi domu mediowego 

 

Lp 
Nazwa podmiotu, dla którego 

wykonywano usługę 

Przedmiot usługi 

 

Wartość 
wynagrodzenia 
otrzymanego za 
realizację usługi 

 

Termin  
realizacji Usługi 

(dd.mm.rrrr. – 
dd.mm.rrrr.) 

Potwierdzenie 
należytego 

wykonania usługi 

(nazwa i oznaczenie 
dokumentu) 

1      

2      

3      

4      

 

Załącznikiem do niniejszego formularza winny być dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi przez 
Wykonawcę.  

DOKUMENTY TE POWINNY BYĆ SPORZĄDZONE I OZNACZONE W TAKI SPOSÓB, ABY NIE BYŁO WĄTPLIWOŚCI, 
KTÓRYCH USŁUG WYKAZANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DOTYCZĄ. Przykład: „Referencje do Usługi nr 1A” 

 

 

 

miejscowość i data Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) 
Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 – UPOWAŻNIENIE DO PODPISANIA OFERTY I ZAŁĄCZNIKÓW DO NIEJ 

 

 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

Upoważnienie udzielone przez Wykonawcę do podpisania Oferty i załączników oraz składania i przyjmowania innych 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu pn. 

 
Usługi domu mediowego 

W imieniu …………………………………………………………….………………………….………………………………………………… 

upoważniam Pana/Panią …………………………………………….......................………………………….. urodzonego/ą dnia 
……………………………… w ……………………………………………., legitymującego się dowodem osobistym numer: ……………………………. 
seria: …………………..……………,  PESEL: ………………………………………….. do: 

a) podpisania Oferty,  

b) podpisania wszystkich załączników wg Warunków Zamówienia stanowiących integralną część Oferty,  

c) składania i przyjmowania innych oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu, 

d) zawarcia Umowy na w przedmiotowym postępowaniu.  

 
 

 

 

 

 

Miejscowość i data Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) 
Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 8 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU MINIMALNYCH WYMAGAŃ W ZAKRESIE STOSOWANYCH 
ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OSÓB 
FIZYCZNYCH 

 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

Postępowanie pn. 
Usługi domu mediowego 

Niniejszym oświadczam(y), że reprezentowany przeze mnie (przez nas) podmiot spełnia następujące minimalne 
wymagania w zakresie stosowanych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych dotyczących ochrony danych 
osobowych osób fizycznych: 

 

X -  oznacza wymagania konieczne do wystartowania w postępowaniu  

Pole puste w kolumnie minimalne  wymagania, które Wykonawca  zobowiązany jest spełnić  oznacza wymagania których 
spełnienie jest mile widziane ale ich  brak nie dyskwalifikuje z udziału w postępowaniu 

 

Obszary wymagań  Rodzaje zabezpieczeń 

Minimalne 
wymagania, 

które 
Wykonawca 
zobowiązany 
jest spełnić4 

W przypadku 
spełniania  

warunków proszę 
wpisać  V 

środki 
organizacyjne 

zabezpieczenia 
proceduralne  
i osobowe 

polityki, procedury, instrukcje,  x  

stosuje się do ogólnych zasad 
przetwarzania określonych w art. 5 
RODO, 

x 
 

zapewnia, aby dane przetwarzane były 
zgodnie z prawem – art. 6 – 11 RODO, 

x 
 

zapewnia, aby przestrzegane były prawa 
osób, których dane są przetwarzane – 
art. 12-23 RODO 

x 
 

zapewnia wypełnianie ogólnych 
obowiązków w zakresie przetwarzania 
danych ciążących na administratorze i 
podmiocie przetwarzającym – art. 24 – 31 
RODO, 

x 

 

zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania 
danych uwzględniając charakter zakres, 
kontekst i cele przetwarzania danych – 
art. 32- 36 RODO, 

x 

 

zapewnia kontrolę nad przetwarzaniem 
danych w postaci monitorowania 

x 
 

                                        

4 Minimalne wymagania, które jest zobowiązany spełnić Wykonawca zostały oznaczone w następujący sposób: X 
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przestrzegania przepisów i przyjętych 
procedur przetwarzania przez Inspektora 
Ochrony Danych lub podmioty 
certyfikujące, czy monitorujące 
przestrzeganie przyjętych kodeksów 
postepowania – art. 27- 43 RODO, 

certyfikacja RODO   

oświadczenia o zachowaniu 
bezpieczeństwa ,  

x 
 

procedury dotyczące zgłaszanie naruszeń 
ochrony danych do organu nadzorczego 
(UODO) – art. 33 ust 3 RODO; 

x 
 

procedury dotyczące prowadzenia 
wewnętrznego rejestru naruszeń 
ochrony danych, o którym mowa w art. 
33 ust 5 RODO; 

  

 

wyznaczono IOD zgodnie z  
art. 37RODO 

  
 

raporty dokumentujące wyniki 
przeprowadzonych ocen skutków dla 
ochrony danych – art. 35 ust. 7. 

  
 

kodeksy branżowe/  stowarzyszenia 
branżowe 

 
 

upoważnienia do przetwarzania danych 
osobowych oraz ewidencja upoważnień 

x 
 

umowy powierzenia z podwykonawcami 
oraz ewidencja umów powierzenia 
przetwarzania 

x 
 

zarządzanie aktywami (przetwarzanymi 
zbiorami danych), 

x 
 

 w ciągu ostatnich 24 miesięcy 
działalność podmiotu została 
skontrolowana przez właściwe, ze 
względu na przedmiot działalności 
danego podmiotu, instytucje 
zewnętrzne, np. inspekcja pracy, UODO  

 

 

wdrożono zalecenia z w/w kontroli w 
całości 

 
 

wdrożono zalecenia z w/w kontroli 
częściowo 

 
 

nie wdrożono zalecenia z w/w kontroli    

zaimplementowano klasyfikację 
informacji. 

 
 

zaimplementowano postępowanie z 
informacją. 

 
 

zaimplementowano obsługę incydentów 
dot. ochrony danych osobowych. 
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zarządzanie ryzykiem przetwarzania 
danych osobowych 

x 
 

środki 
techniczne 

zabezpieczenia 
teleinformatyczne 

kontrole dostępu (rejestrowanie i 
wyrejestrowywanie użytkowników, 
zarządzanie hasłami, użycie 
uprzywilejowanych programów 
narzędziowych 

x 

 

autoryzacja i autentykacja,   

system UPS   

redundancja – dublowanie elementów 
systemu 

 
 

generatory prądu   

testowanie systemów i procesów   

kontroli zgodności systemów 
teleinformatycznych z odpowiednimi 
normami i politykami bezpieczeństwa; 

 
 

licencje na legalność oprogramowania,    

systemy antywirusowe, x  

systemy antyspamowe, x  

zapory,  x  

wykonywanie  kopii bezpieczeństwa, 
wszystkich stacji roboczych 

 
 

wykonywanie  kopii bezpieczeństwa 
całego serwera poczty elektronicznej 

 
 

wykonywanie  kopii bezpieczeństwa 
danych przetwarzanych w imieniu ENEA 

 
 

miejsce przechowywania kopii zapasowej 
jest różne od lokalizacji produkcyjnej. 

 
 

stosowanie okresowego testowego 
odtwarzania wybranych kopii 
zapasowych na potrzeby weryfikacji 
poprawności 

 

 

szyfrowanie plików (możliwość 
spakowania pliku zabezpieczając go 
hasłem), 

x 
 

bezpieczne łącza, x  

pseudonimizacja,   

zabezpieczenie logów systemów,    

środki ochrony kryptograficznej (polityka 
stosowania zabezpieczeń, zarządzanie 
kluczami 

 
 

segmentacja i separacja sieci,   

stosowanie  własnej domeny firmowej    



 oznaczenie sprawy: 

WARUNKI ZAMÓWIENIA 1400/DW00/ZZ/KZ/2021/0000051043 
 

  Strona 33 z 72 
 

tworzenie konta na domenie dla 
pracowników Wykonawców oraz ich 
podwykonawców  

 
 

korzystanie z własnego serwera poczty 
elektronicznej. 

 
 

korzystanie z podpisu cyfrowego w 
poczcie elektronicznej dla wiadomości 
elektronicznych 

 
 

korzystanie z podpisu cyfrowego w 
poczcie elektronicznej dla załączników. 

 
 

 nie korzystanie z chmur publicznych (np. 
AWS, GCG, Azure) i publicznych zasobów 
plikowych (np. DropBox, Google Drive, 
OneDrive) do wykonywania 
powierzonych przez ENEA zadań 

x 

 

nie podłączanie niedozwolonych 
urządzeń (bez zgody Zamawiającego) do 
sieci LAN Zamawiającego (za wyjątkiem 
dostępu jako gość) 

x 

 

zabezpieczenia 
fizyczne  

monitoring wizyjny,   

monitoring wizyjny w trybie ciągłym   

monitoring wizyjny w trybie okresowym    

bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe 
oraz bezpieczeństwo eksploatacji 
(zarządzanie zmianami, zarządzanie 
pojemnością, zapewnienie ciągłości 
działania, rejestrowanie zdarzeń i 
monitorowanie 

 

 

monitoring elektroniczny kontrola 
dostępu, 

 
 

ochrona fizyczna obiektów,   

systemy antywłamaniowe,   

działanie grup interwencyjnych,  
 

 

 

 

 

Miejscowość i data Pieczęć imienna i podpis 
przedstawiciela(i) Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 9 – PROJEKT UMOWY RAMOWEJ 
 

 

UMOWA RAMOWA NR CRU/U/1200/……………/2021 

zawarta w dniu …………. w Poznaniu pomiędzy: 

ENEA Operator Sp. z o.o. 

ul. Strzeszyńska 58; 60-479 Poznań 

REGON: 300455398, NIP: 782-23-77-160 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 

VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego 

nr KRS: 0000269806 

Kapitał zakładowy: 4 696 937 500,00  zł 

 

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 
1. … 
2. … 

 

 

a 

…, 

…-… …, ul. … 

REGON: …, NIP: … 

zarejestrowaną w Sądzie … w … 

… Wydział Gospodarczy 

KRS: … 

Kapitał zakładowy: … zł 

Kapitał wpłacony: … zł 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
1. … 
2. … 

 

albo 

… 

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:……. 

z siedzibą w ….… przy ul……. 

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP…….. Regon …..… 

zwanym dalej Wykonawcą,  
1. …… 

 

zwane dalej indywidualnie Stroną lub łącznie Stronami. 
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§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY, PRZEDMIOT ZAMÓWIEŃ WYKONAWCZYCH I OŚWIADCZENIA STRON 

   
1. Przedmiotem niniejszej umowy ramowej (dalej: „Umowa”) jest ustalenie warunków dotyczących zamówień, jakie 

mogą zostać udzielone w okresie jej obowiązywania Wykonawcy, obejmujących świadczenie przez Wykonawcę 
na rzecz Zamawiającego usług domu mediowego (dalej: „Usługi”)  
w zakresie przedmiotowym określonym w Załączniku nr 1 do Umowy (dalej: „Zamówienia Wykonawcze”). 

2. Wykonawca oświadcza, że dołoży najwyższej profesjonalnej staranności w wykonaniu wszelkich zobowiązań 
zaciągniętych na podstawie Umowy, a nadto nie podejmie jakichkolwiek działań, które naraziłyby na jakikolwiek 
uszczerbek dobre imię, prestiż i wizerunek Zamawiającego, ani żadnej ze spółek wchodzących w skład Grupy 
Kapitałowej Enea, ich znaków towarowych, produktów czy świadczonych usług, zarówno w czasie 
obowiązywania Umowy, jak też po jej wygaśnięciu czy rozwiązaniu, bez względu na sposób takiego rozwiązania.  

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego poszanowania swoich interesów i udzielenia sobie wszelkich informacji 
niezbędnych do prawidłowego wykonywania postanowień Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że wykonanie niniejszej Umowy jest w pełni możliwe oraz nie jest sprzeczne  
z żadnymi zobowiązaniami, które podjął, w szczególności wynikającymi z umów które zawarł.  

5. Strony zobowiązują się ze sobą współpracować przy realizacji niniejszej Umowy, informując się wzajemnie o 
podejmowanych działaniach oraz o okolicznościach mających wpływ na wykonanie zobowiązań przez każdą ze 
Stron.  

§ 2 

PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca nie może powierzyć realizacji całości lub części zamówienia Podwykonawcy bez pisemnej zgody 
Zamawiającego na powierzenie realizacji określonej części bądź całości zamówienia Podwykonawcy wskazanemu 
przez Wykonawcę. Jednakże, jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę 
umowy z Podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania prac określonych w 
umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający zgody udzielił. 
Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i 
Wykonawcy, udzielona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym ustępie 
 2. Z tytułu naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych w ustępie 1 powyżej, Wykonawca zapłaci 
karę umowna w wysokości 20% za każdy przypadek. 

3. Wykonanie całości lub części zamówienia nie może być w  żadnym przypadku powierzone Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy będącemu jednocześnie pracownikiem Zamawiającego, chyba że Zamawiający wyrazi na 
to zgodę a  przy wykonywaniu powierzonej mu części zamówienia Wykonawca lub dalszy Podwykonawca będzie 
występował jako przedsiębiorca prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą na zasadach określonych 
w  przepisach o  swobodzie działalności gospodarczej. 

 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację prac objętych przedmiotem umowy przez 
podwykonawców oraz za wszelkie szkody przez nich wyrządzone Zarówno Zamawiającemu jak i osobom trzecim. 

 

 

§ 3 

STANDARDY ŚWIADCZENIA USŁUG 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć Usługi zgodnie z treścią niniejszej Umowy oraz udzielonych Zamówień 

Wykonawczych. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, uchwał Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji dotyczących przepisów o reklamach telewizyjnych  
i programach radiowych oraz kodeksów standardów reklamowych dobrowolnie przyjętych w dziedzinie reklamy. 

2. Wykonawca każdorazowo zrealizuje Zamówienie Wykonawcze z należytą starannością i dbałością  
o dobre imię i interesy Zamawiającego. Wykonawca nie podejmie jakichkolwiek działań, które naraziłyby na 
jakikolwiek uszczerbek dobre imię, prestiż i pozytywny wizerunek Zamawiającego lub Grupy Kapitałowej Enea, 
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zarówno w czasie obowiązywania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu czy rozwiązaniu, bez względu na sposób 
takiego rozwiązania. Wykonawca realizując Usługi będzie kierować się wskazówkami Zamawiającego oraz osób 
przez niego upoważnionych.  

3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego 
wykonania Usług objętych udzielonym Zamówieniem Wykonawczym. W ramach udzielonego Zamówienia 
Wykonawczego Wykonawca jest uprawniony do zawierania z właścicielami lub dysponentami mediów umów 
kupna czasu i miejsca w mediach w imieniu własnym na rzecz Zamawiającego.  

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie lub zaniechanie osób, którymi 
posługuje się przy wykonywaniu niniejszej Umowy jak za własne działania lub zaniechania. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rzetelność i prawidłowość świadczonych przez niego lub jego 
podwykonawców Usług objętych Przedmiotem Umowy.  

6. W celu należytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 
odpowiedniej liczby osób wykonujących Usługi lub Zamówienie Wykonawcze oraz dostarczenia wszelkich 
uzgodnionych przez Strony niezbędnych materiałów czy środków. 

7. Wykonawca i osoby skierowane przez niego do wykonywania Umowy zobowiązane są do stosowania się do 
obowiązujących u Zamawiającego zarządzeń i instrukcji wewnętrznych w zakresie niezbędnym do realizacji 
Umowy. 

 

 

§ 4 

 PROCEDURA ORAZ ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ WYKONAWCZYCH 

 
1. Usługi będą realizowane przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego na podstawie Zamówień Wykonawczych 

udzielanych odrębnie na warunkach określonych w Umowie. Zamówienie Wykonawcze może obejmować 
zarówno wszystkie, jak i tylko niektóre spośród Usług wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy, zgodnie z 
decyzją Zamawiającego. 

2. Zamówienia Wykonawcze będą udzielane w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego, zgodnie 
z procedurą określoną w niniejszym paragrafie. 

3. Zamawiający działa w imieniu własnym, udzielając odrębnie Zamówień Wykonawczych w ramach budżetu 
określonego w § 7 ust. 1 Umowy. 

4. Zamawiający nie jest zobowiązany do udzielania Zamówień Wykonawczych na podstawie Umowy.  
W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego budżetu określonego w § 7 ust. 1 Umowy, nieudzielenia 
Zamówień Wykonawczych na wszystkie Usługi wymienione w Załączniku nr 1 do Umowy lub udzielenia przez 
Zamawiającego zamówienia na tego rodzaju Usługi innemu podmiotowi, Wykonawcy nie przysługują żadne 
roszczenia z tego tytułu wobec Zamawiającego.  

5. Udzielenie Zamówienia Wykonawczego będzie poprzedzone skierowaniem przez Zamawiającego do 
Wykonawcy elektronicznie na adres Koordynatora Umowy ze strony Wykonawcy wskazanego w § 13 ust. 2 
Umowy, a w przypadku Zamówienia Wykonawczego w sytuacjach nagłych – telefonicznie pod nr telefonu 
Koordynatora Umowy ze strony Wykonawcy wskazanego w § 15 ust. 2 Umowy, zapytania zawierającego między 
innymi: 

a. przedmiot Zamówienia Wykonawczego, 

b. przewidywany termin wykonania Zamówienia Wykonawczego (oznaczony jako data lub okres), 

c. termin przedstawienia Oferty, 

d. informacje, które Wykonawca jest zobowiązany ująć w Ofercie, 

e. informacje w zakresie maksymalnej wysokości budżetu Zamawiającego przeznaczonego na wykonanie 
Usługi objętej danym Zamówieniem Wykonawczym, 

(dalej: „Zapytanie”).  



 oznaczenie sprawy: 

WARUNKI ZAMÓWIENIA 1400/DW00/ZZ/KZ/2021/0000051043 
 

  Strona 37 z 72 
 

6. Po przekazaniu Zapytania przez Zamawiającego Wykonawca w terminie wskazanym w Zapytaniu przedstawi 
Zamawiającemu Ofertę. W odniesieniu do Usługi w postaci kampanii reklamowej jednym  
z elementów Oferty powinny być zakładane do osiągnięcia wskaźniki kampanii reklamowej. Oferta musi zostać 
złożona pocztą elektroniczną na adres wskazany w Zapytaniu, a jeżeli adresu takiego nie wskazano – na adres 
Koordynatora Umowy odpowiedzialnego za Zamówienia Wykonawcze z ramienia Zamawiającego, wskazanego 
w § 15 ust. 2 Umowy. W przypadku składania Zamówienia Wykonawczego w sytuacjach nagłych – Oferta może 
zostać złożona telefonicznie pod nr tel. wskazany przez składającego takie Zapytanie. Wykonawca nie może 
złożyć Oferty zawierającej warunki cenowe mniej korzystne, niż określone w udostępnianych publicznie przez 
wydawcę/dysponenta mediów cennikach dla zakupu bezpośredniego, a w przypadku gdy takie cenniki nie są 
publikowane – w potwierdzonych przez wydawcę/dysponenta mediów cennikach za zakup mediów dla zakupu 
bezpośredniego. Wzór Oferty stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. 

7. Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia uwag i zapytań do przedstawionej przez Wykonawcę Oferty, w tym 
do żądania udzielenia przez Wykonawcę dodatkowych informacji lub wyjaśnień, a także negocjacji 
wynagrodzenia oraz weryfikacji liczby godzin, którą Wykonawca zamierza poświęcić na wykonanie Zamówienia 
Wykonawczego rozliczanego według liczby roboczogodzin. W takim przypadku Wykonawca w terminie jednego 
dnia roboczego, a w przypadku Zamówień Wykonawczych w sytuacji nagłych –  
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany do przedstawienia Oferty uwzględniającej uwagi 
Zamawiającego. Przedstawiciele i Koordynatorzy Umowy ze strony Zamawiającego wskazani w § 15 ust. 3 
Umowy w trybie roboczym mogą ustalić inny termin. 

8. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego Oferty przedstawionej przez Wykonawcę, Zamawiający 
przekaże Wykonawcy elektronicznie na adres Koordynatora Umowy ze strony Wykonawcy wskazanego w § 15 
ust. 2 Umowy w formie skanu Zlecenie podpisane przez osobę (osoby) umocowane do udzielenia Zamówienia 
Wykonawczego w imieniu i na rzecz Zamawiającego. W przypadku Zapytania w sytuacji nagłej podstawę do 
rozpoczęcia jego realizacji stanowi Zlecenie przesłane drogą elektroniczną na adres wybranego Koordynatora 
Umowy ze strony Wykonawcy, przez osobę umocowaną do udzielenia Zamówienia Wykonawczego w imieniu i 
na rzecz Zamawiającego. Wzór Zlecenia stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. Przekazane Zlecenie stanowić 
będzie Zamówienie Wykonawcze stanowiące podstawę do rozpoczęcia jego realizacji.   

9. Brak potwierdzenia przyjęcia Zlecenia do realizacji w ciągu dwóch dni roboczych od wysłania pocztą 
elektroniczną skutkuje jego przyjęciem do realizacji przez Wykonawcę. 

 

§ 5 

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ WYKONAWCZYCH 

 
1. Zamawiający zobowiązuje się do aktywnej i bieżącej współpracy z Wykonawcą przy wykonywaniu Umowy, 

w zakresie: 

a) terminowego udostępnienia Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych do należytego wykonania 
Zamówień Wykonawczych, 

b) niezwłocznego informowania Wykonawcy o swoich decyzjach dotyczących bieżącej współpracy z 
Wykonawcą w związku z wykonywaniem Zamówień Wykonawczych. 

2. Na pisemny wniosek Zamawiającego, by Wykonawca zmienił lub wstrzymał lub odstąpił od któregokolwiek lub 
wszystkich będących w toku działań lub prac w ramach Zamówienia Wykonawczego, Wykonawca podejmie 
wszelkie niezbędne działania w celu zadośćuczynienia temu wnioskowi.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za Usługi 
wykonane w ramach danego Zamówienia Wykonawczego do momentu zmiany lub wstrzymania lub odstąpienia 
od będących w toku działań lub prac, na podstawie przedłożonych Zamawiającemu  
i przez niego zaakceptowanych dokumentów potwierdzających poniesione przez Wykonawcę koszty  
i wskazujących na wykonane Usługi oraz działania podjęte przez Wykonawcę w celu zadośćuczynienia 
wnioskowi, o którym mowa w ust. 2 powyżej, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może przekroczyć limitu 
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Zamówieniu Wykonawczym.  



 oznaczenie sprawy: 

WARUNKI ZAMÓWIENIA 1400/DW00/ZZ/KZ/2021/0000051043 
 

  Strona 38 z 72 
 

4. Jeżeli Zamawiający rozwiąże Zamówienie Wykonawcze z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Zamawiający nie będzie pokrywał żadnych kosztów po stronie Wykonawcy, ani też nie będzie zobowiązany do 
zapłaty wynagrodzenia lub odszkodowania na rzecz Wykonawcy. 

5. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania Wykonawcy uwag odnoszących się do sposobu wykonywania 
Zamówienia Wykonawczego na każdym etapie jego wykonywania, a Wykonawca do uwzględnia uwag 
Zamawiającego. 

 

 

§ 6 

ODBIÓR ZAMÓWIEŃ WYKONAWCZYCH I RAPORTOWANIE 

 

1. Wykonawca po wykonaniu Zamówienia Wykonawczego udzielonego przez Zamawiającego przygotuje dla 
niego raport z działań podjętych w ramach wykonania Zamówienia Wykonawczego zawierający szczegółowy 
wykaz wykonanych Usług, sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy (dalej: 
„Raport”). Raport będzie się składał z części pisemnej oraz materiału wizualizującego wykonanie Usługi np. w 
postaci materiału zdjęciowego lub/i filmowego przekazanego drogą elektroniczną lub na nośniku danych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Raportu Zamawiającemu w terminie do trzech dni roboczych od 
dnia wykonania Zamówienia Wykonawczego, którego Raport dotyczy, celem jego potwierdzenia przez 
Zamawiającego. Raport powinien zostać podpisany przez Wykonawcę i przekazany drogą elektroniczną w 
formie skanu na adres e-mail Przedstawiciela Umowy odpowiedzialnego za dane Zamówienie Wykonawcze ze 
strony Zamawiającego wskazanego w § 15 ust. 3 Umowy.  

3. Zamawiający w terminie pięciu dni roboczych od dnia przekazania Raportu dokona jego przyjęcia poprzez 
wysłanie informacji z akceptacją pocztą elektroniczną albo zgłosi uwagi dotyczące treści Raportu, z tym 
zastrzeżeniem, że uwagi powinny być przez Zamawiającego zgłoszone do Wykonawcy drogą elektroniczną na 
adres e-mail Koordynatora Umowy ze strony Wykonawcy wskazanego w § 15 ust. 2 Umowy. 

4. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego uwag, o których mowa w ust. 3 powyżej, Wykonawca  
w terminie do dwóch dni roboczych ustosunkuje się do nich poprzez przekazanie Zamawiającemu odpowiedzi 
pocztą elektroniczną na adres e-mail Przedstawiciela odpowiedzialnego za dane Zamówienie Wykonawcze ze 
strony danego Zamawiającego, wskazanego w § 15 ust. 3 Umowy, a także uwzględni 
w treści Raportu uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.  

5. Postanowienia ust. 2-4 powyżej stosuje się odpowiednio do Raportu po jego uzupełnieniu. 

6. Raport uważa się za przyjęty przez Zamawiającego, gdy Zamawiający zaakceptuje go bez uwag. 

7. Niezależnie od obowiązków określonych w ust. 1-6 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do comiesięcznego 
raportowania poziomu wykorzystania budżetu Umowy. Okres sprawozdawczy wynosi jeden miesiąc 
kalendarzowy. Raport musi być przekazywany pocztą elektroniczną Koordynatorom Umowy ze strony 
Zamawiającego wskazanym w § 15 ust. 2 Umowy w formie pliku .xls najpóźniej do ósmego dnia każdego 
miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania w formie elektronicznej odpowiedniego Koordynatora Umowy 
Zamawiającego, wskazanego w § 15 ust. 2 Umowy w przypadku, gdy wartość całkowitego wynagrodzenia 
zapłaconego Wykonawcy w ramach podlimitów dla danej jednostki organizacyjnej osiągnie kolejno 20%, 30%, 
40%, 60% oraz 80% podlimitu wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 
informacji o powyższych faktach w terminie dwóch dni roboczych od ich zaistnienia. 

9. Wykonawca zobowiązany będzie na koniec każdego miesiąca kalendarzowego do sporządzenia osobno dla 
Biura Public Relations i Komunikacji, zestawienia przyjętych w danym miesiącu kalendarzowym Raportów w 
formie protokołu (dalej jako „Zestawienie zaakceptowanych Raportów”), który będzie podlegał akceptacji przez 
Zamawiającego. Wzór Zestawienia zaakceptowanych Raportów zostanie uzgodniony w trybie roboczym między 
Stronami. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć odpowiedniemu Koordynatorowi Umowy ze strony 
Zamawiającego wskazanemu w § 15 ust. 2 Umowy Zestawienie zaakceptowanych Raportów w formie 
elektronicznej (plik Word) do przyjęcia przez Zamawiającego w terminie do drugiego dnia roboczego miesiąca 
następującego po miesiącu kalendarzowym, którego Zestawienie zaakceptowanych Raportów dotyczy. 



 oznaczenie sprawy: 

WARUNKI ZAMÓWIENIA 1400/DW00/ZZ/KZ/2021/0000051043 
 

  Strona 39 z 72 
 

10. Zamawiający w terminie dwóch dni roboczych od dnia przedłożenia Zestawienia zaakceptowanych Raportów 
dokona jego przyjęcia poprzez wyrażenie akceptacji pocztą elektroniczną lub w tym samym terminie będzie 
uprawniony do wnoszenia uwag dotyczących jego treści, w szczególności proponowania do nich zmian. Uwagi 
powinny być przez Zamawiającego zgłoszone do Wykonawcy drogą elektroniczną na adres e-mail 
Koordynatora Umowy ze strony Wykonawcy wskazanego w § 15 ust. 2 Umowy. W razie niewniesienia przez 
Zamawiającego uwag do Zestawienia zaakceptowanych Raportów w powyższym terminie dwóch dni roboczych, 
uznaje się, że Zestawienie zaakceptowanych Raportów zostało przyjęte przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. 

11. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego uwag, o których mowa w ust. 10 powyżej, Wykonawca niezwłocznie 
ustosunkuje się do nich w zakresie, w jakim będzie to uzasadnione treścią Zestawienia zaakceptowanych 
Raportów, poprzez przekazanie Zamawiającemu odpowiedzi na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres 
odpowiedniego Koordynatora Umowy ze strony Zamawiającego wskazanego 
w § 15 ust. 2 Umowy, a także uwzględnieni w treści Zestawienia zaakceptowanych Raportów uwagi zgłoszone 
przez Zamawiającego. 

12. Właściwe postanowienia ust. 10 i 11 powyżej stosuje się odpowiednio do Zestawienia zaakceptowanych 
Raportów po uzupełnieniu. 

13. Zamawiający w terminie do siedmiu dni roboczych od dnia przedłożenia Opracowania dokona jego przyjęcia 
poprzez akceptację wyrażoną pocztą elektroniczną lub w tym samym terminie będzie uprawniony do wnoszenia 
uwag dotyczących jego treści, w szczególności proponowania do nich zmian. Uwagi powinny być przez 
Zamawiającego zgłoszone do Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres  
e-mail danego Koordynatora Umowy ze strony Wykonawcy wskazanego w § 15 ust. 2 Umowy. W razie 
niewniesienia przez Zamawiającego uwag do Opracowania w powyższym terminie do 7 dni roboczych uznaje 
się, że dane Opracowanie zostało przyjęte przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. 

14. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego uwag, o których mowa w ust. 14 powyżej, Wykonawca niezwłocznie 
ustosunkuje się do nich w zakresie, w jakim będzie to uzasadnione treścią danego Opracowania, poprzez 
przekazanie Zamawiającemu odpowiedzi pocztą elektroniczną na adres odpowiedniego Koordynatora Umowy 
ze strony Zamawiającego wskazanego w § 15 ust. 2 Umowy oraz uwzględnieni w treści Opracowania uwagi 
zgłoszone przez Zamawiającego. 

15. Właściwe postanowienia ust. 13 i 14 powyżej stosuje się odpowiednio do Opracowania po uzupełnieniu. 

16. Zamawiający może w dowolnym czasie zlecać Wykonawcy wykonanie niestandardowych raportów (najczęściej 
zestawień statystycznych zawierających dane o wydatkach Zamawiającego w ramach Umowy) według 
wskazanych przez Zamawiającego konfiguracji i kryteriów (dalej: „Raport niestandardowy”). Do procedury 
udzielania Zamówienia Wykonawczego na wykonanie Raportów niestandardowych mają zastosowanie 
postanowienia § 4 ust. 5-8 Umowy z uwzględnieniem odmienności wskazanych w ust. 18-22 poniżej.  

17. W wypadkach wskazanych w ust. 16 powyżej, Zamawiający każdorazowo określi zakres danych, kryteria i 
sposób ich prezentacji, z zastrzeżeniem ograniczenia ich zakresu do danych na bieżąco zbieranych  
i monitorowanych przez Wykonawcę na potrzeby Raportu niestandardowego oraz termin przekazania tych 
raportów, przysyłając Wykonawcy zapotrzebowanie pocztą elektroniczną na adres Koordynatora Umowy ze 
strony Wykonawcy. Raport niestandardowy powinien zostać przekazany na adres e-mail Przedstawiciela 
Umowy odpowiedzialnego za dane Zamówienie Wykonawcze ze strony danego Zamawiającego wskazanego 
w § 15 ust. 3 Umowy. 

18. Dane na potrzeby Raportu niestandardowego muszą być dostarczane w arkuszu kalkulacyjnym  
(w formacie .xls lub .xlsx) umożliwiającym ich swobodną edycję oraz w terminie każdorazowo wskazanym przez 
Zamawiającego. 

19. Zamawiający w terminie do siedmiu dni roboczych od dnia przedłożenia Raportu niestandardowego dokona 
jego przyjęcia poprzez wyrażenie akceptacji pocztą elektroniczną lub w tym samym terminie będzie uprawniony 
do wnoszenia uwag dotyczących jego treści, w szczególności proponowania zmian. Uwagi powinny być przez 
Zamawiającego zgłoszone do Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres 
e-mail Koordynatora Umowy ze strony Wykonawcy wskazanego w § 15 ust. 2 Umowy. W razie niewniesienia 
przez Zamawiającego uwag do Raportu niestandardowego w powyższym terminie do 7 dni roboczych, uznaje 
się, że dany Raport niestandardowy został przyjęty przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. 

20. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego uwag, o których mowa w ust. 19 powyżej, Wykonawca niezwłocznie 
ustosunkuje się do nich w zakresie, w jakim będzie to uzasadnione treścią danego Raportu niestandardowego, 
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poprzez przekazanie Zamawiającemu odpowiedzi pocztą elektroniczną na adres odpowiedniego 
Przedstawiciela Umowy odpowiedzialnego za dane Zamówienie Wykonawcze ze strony Zamawiającego 
wskazanego w § 15 ust. 3 Umowy oraz uwzględnieni w treści Raportu niestandardowego uwagi zgłoszone przez 
Zamawiającego. 

21. Właściwe postanowienia ust. 20 i 21 powyżej stosuje się odpowiednio do Raportu niestandardowego po 
uzupełnieniu. 

22. Za zgodą Stron termin przesłania przez Wykonawcę Raportów i innych opracowanych przez Wykonawcę 
materiałów oraz ich przyjęcia przez Zamawiającego może zostać każdorazowo zmieniony w trybie roboczym. 

§ 7 

WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE ZAMÓWIEŃ WYKONAWCZYCH 

 
1. Maksymalne łączne wynagrodzenie, jakie może uzyskać Wykonawca z tytułu realizacji Zamówień 

Wykonawczych w całym okresie obowiązywania Umowy, nie może przekroczyć całkowitego budżetu 
w kwocie netto: ......................... zł (słownie: ....................................... zł),  

1.1 Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

2. Z uwzględnieniem procedury negocjacji opisanej w § 4 ust. 7 Umowy wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu 
wykonania Zamówienia Wykonawczego obejmować będzie: 
a) w przypadku realizacji kampanii reklamowej i działań PR: 

i. za pośrednictwem Telewizji, Radia, Prasy, lnternet – cenę stanowiącą koszt zakupu mediów, 
określany każdorazowo jako suma kwot netto nie wyższa niż wynikająca z udostępnianych publicznie 
przez wydawców/dysponentów mediów cenników dla zakupu bezpośredniego, 
a w przypadku gdy takie cenniki nie są publikowane – z potwierdzonych przez 
wydawców/dysponentów mediów cenników za zakup mediów dla zakupu bezpośredniego, 
w danej kampanii reklamowej pomniejszoną o rabat udzielony przez Wykonawcę, nie mniejszy niż 
określony przez Wykonawcę w odniesieniu do: 

a. Prasa 

b. Telewizja  

c. Internet  

d. Radio  

 

ii. w przypadku realizacji działań niestandardowych – Wynagrodzenie w wysokości ……………. zł  
(słownie: …………………złotych) netto za jedną roboczogodzinę. 

3. W przypadku wyczerpania kwoty określonej w ust. 1 powyżej Umowa wygasa.  

4. Faktura zbiorcza z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy wystawiana będzie przez Wykonawcę 
raz w miesiącu do siedmiu dni od zakończenia okresu rozliczeniowego. Okres rozliczeniowy ustalony jest od 
pierwszego dnia danego miesiąca kalendarzowego do ostatniego dnia tego miesiąca kalendarzowego. Za dzień 
sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. Na fakturze zbiorczej powinny zostać wykazane 
wszystkie jednostkowe pozycje objęte daną fakturą (poszczególne Zamówienia Wykonawcze), a następnie 
całościowe podsumowanie danego okresu rozliczeniowego. Podstawą do wystawienia faktury zbiorczej jest 
zaakceptowane przez Zamawiającego Zestawienie zaakceptowanych Raportów w danym okresie 
rozliczeniowym.  

5. Podstawą do uwzględnienia danego Zamówienia Wykonawczego w fakturze zbiorczej jest uprzednie 
zaakceptowanie Raportu.  

6. Termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia do ENEA Operator Sp. z o. o.  prawidłowo wystawionej 
faktury. 

7. Płatność nastąpi pod warunkiem otrzymania prawidłowo wystawionej faktury zbiorczej VAT wystawionej przez 
Wykonawcę oraz zaakceptowania przez Zamawiającego Zestawienia zaakceptowanych Raportów w danym 
okresie rozliczeniowym. 
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8. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP: 
…………………, a faktury dokonujące sprzedaży zostaną zaewidencjonowane w rejestrze sprzedaży dla 
potrzeb podatku VAT i zostaną ujęte w deklaracji VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. Zamawiający oświadcza, że  jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP: 782-23-77-160. 

10. Każda ze Stron pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszt instytucji ją  kredytujących 
i transferujących środki na jej zlecenie w związku z realizacją niniejszej umowy. 

11. Za prawidłowo wystawioną fakturę zbiorczą Strony uznają dokument wystawiony zgodnie z zapisami zawartymi 
w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, który obowiązkowo będzie zawierał poniższe 
informacje: 

a) numer Umowy, 

b) numer zamówienia SAP SRM, 

c)      nazwę komórki (jednostki organizacyjnej) Zamawiającego, 

d) numer MPK / imię i nazwisko zleceniodawcy, 

e) oznaczenie dokumentu – numer Raportu. 

12. Wynagrodzenie określone w § 7 ust 1 Umowy będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy podany na 
fakturze („Rachunek”). 

13. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktur zbiorczych do Zamawiającego na adres: Centrum 
Zarządzania Dokumentami, ul. Zacisze 28, 67-775 Zielona Góra. 

14. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania faktury zbiorczej bez podpisu drogą elektroniczną na adres 
mailowy: faktury.elektroniczne@operator.enea.pl w dowolnym formacie elektronicznym, pod warunkiem 
zapewnienia przez Wykonawcę autentyczności pochodzenia i integralności treści faktu. 

15. Zamawiający dopuszcza przekazywanie faktur przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 
Fakturowania (PEF). Identyfikatorem konta dla ENEA Operator sp. z o.o., czyli numerem PEPPOL jest numer 
NIP Spółki. 

16. Jeżeli Zamawiający uchybi terminom płatności wynikającym z Umowy, Wykonawca będzie uprawniony do 
żądania zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia w oparciu o wystawioną przez 
Wykonawcę i doręczoną Zamawiającemu notę odsetkową. 

17. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

18. W przypadku, gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, płatność 
wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach. 

19. Wykonawca nie może dokonać cesji przysługującego mu z tytułu umowy  wynagrodzenia bez zgody ENEA 
Operator Sp. z o. o.  wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

20. Wykonawca oświadcza, że Rachunek Wykonawcy, służący do rozliczenia Przedmiotu Umowy spełnia wymogi 
na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (split payment), tzn. że do ww. Rachunku  jest przypisany 
rachunek VAT, a faktura będzie zawierać numery ww. rachunków oraz specjalne oznaczenie w postaci zapisu: 
„mechanizm podzielonej płatności”, a także, że faktura spełniać będzie inne warunki określone w powszechnie 
obowiązujących przepisach w tym zakresie. 

21. Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 
płatności (split payment). 

22. Płatności za faktury będą realizowane wyłącznie na numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 
49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, lub imiennych rachunków 
w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której Wykonawca jest członkiem, otwartych 
w związku z prowadzoną przez Wykonawcę działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu 
identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 
119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej. 

23. Płatność za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem na 
Rachunek w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca  oświadcza, że 
Rachunek został wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym przez 
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Wykonawcę do naczelnika właściwego urzędu skarbowego i znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, 
o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

24. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że Rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie znajduje się na tzw. 
„białej liście podatników VAT” lub Rachunek wskazany przez Wykonawcę nie spełnia wymogów określonych w 
ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty za prawidłową realizację 
Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawcę, który będzie umieszczony na 
przedmiotowej liście oraz będzie spełniał warunki określone w ust. 22. W takim przypadku Wykonawca zrzeka 
się prawa do żądania odsetek za opóźnienie w  płatności za okres od pierwszego dnia po upływie terminu 
płatności wskazanego w ust. 7 do 7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku 
spełniającego wymogi, o których mowa w zdaniu poprzednim.  

25. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w 
przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 21 oraz 24  okażą się niezgodne z prawdą. 
Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone z tego tytułu na 
Zamawiającego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować szkodę, jaka powstała u 
Zamawiającego, wynikającą w szczególności, ale nie wyłącznie, z zakwestionowania przez organy administracji 
skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur 
dokumentujących realizację Przedmiotu Umowy, jak również braku możliwości zaliczenia przez Zamawiającego 
wydatków poniesionych z realizacją Przedmiotu Umowy w koszty uzyskania przychodu. 

26. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.  

27. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszty instytucji go kredytujących 
i transferujących środki płatnicze na jego zlecenie w związku z realizacją niniejszej umowy.  

28. Zamawiający pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszty instytucji go kredytujących 
i transferujących środki płatnicze na jego zlecenie w związku z realizacją niniejszej umowy. 
 

 

 

§ 8 

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść w całości na Zamawiającego  wszelkie prawa do korzystania, 

rozpowszechniania i rozporządzania, w tym w szczególności majątkowe prawa autorskie i prawa pokrewne 
z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, bez żadnych ograniczeń czasowych, terytorialnych i przedmiotowych do wszelkich 
rezultatów prac powstałych w wyniku świadczenia Usług wskazanych w Umowie, stanowiących utwór w myśl ustawy 
z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „Rezultaty Prac”), 
w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy. W szczególnych przypadkach, po uzyskaniu zgody 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu stosownych licencji lub sublicencji na 
korzystanie z majątkowych praw autorskich i praw pokrewnych.  

2. Wykonawca zobowiązuje się także do udzielenia Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 
ust. 1 Umowy, prawa do dokonywania wszelkich zmian lub przeróbek lub rozwoju Rezultatów Prac,  
w tym również do wykorzystania ich w części lub całości, również poprzez łączenie z innymi utworami (zezwolenie 
na wykonywanie zależnego prawa autorskiego) oraz ich rozpowszechniania i rozporządzania. Wykonawca 
upoważnia Zamawiającego do zezwalania osobom trzecim na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz do 
rozporządzania i korzystania z powstałych tłumaczeń i opracowań.  

3. Wykonawca zobowiązuje się nie wykonywać autorskich praw osobistych do Rezultatów Prac. Tym samym 
Wykonawca zobowiązuje się, że ani Wykonawca, ani twórca nie będą wykonywać następujących praw wobec 
Rezultatów Prac: 

a) prawa do autorstwa Rezultatów Prac, 

b) prawa do decydowania o oznaczaniu Rezultatów Prac swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo 
udostępniania ich anonimowo, 
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c) prawa do nienaruszalności treści i formy Rezultatów Prac, 

d) prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu Rezultatów Prac nieograniczonej liczbie osób, 

e) prawa do nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem Rezultatów Prac oraz w trakcie korzystania z 
nich. 

4. Każdoczesny zakres zobowiązania do niewykonywania autorskich praw osobistych, o ile nie będzie w całości 
obejmował ust. 3 pkt a) do e) Umowy, będzie określany przez Strony w Zamówieniu Wykonawczym lub innym 
odrębnym porozumieniu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z niniejszym paragrafem, przenieść na rzecz Zamawiającego  autorskie prawa 
majątkowe na co najmniej następujących polach eksploatacji: 

a) digitalizacja, wpisanie do pamięci komputera, utrwalenie, zwielokrotnienie za pomocą druku, technik 
reprograficznych, filmu, nagrania magnetofonowego, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, nośnika 
cyfrowego oraz innych podobnych technik, 

b) inkorporowanie w całości lub części do utworu multimedialnego lub utworu zbiorowego,  

c) wykorzystanie w całości lub części dla celów wewnętrznych Zamawiającego jako: 

− elementu materiałów edukacyjnych lub szkoleniowych, regulaminów i procedur wewnętrznych, 

− części materiałów informacyjnych, edukacyjnych lub szkoleniowych umieszczanych w sieciach typu 
Intranet, 

d) przechowywanie w pamięciach komputerów na dyskach twardych lub przenośnych, 

e) sprzedaż, najem, dzierżawę, wniesienie jako aport oraz każde odpłatne i nieodpłatne oddanie do używania lub 
używania i pobierania pożytków z egzemplarzy Rezultatów Prac, 

f) dokonywanie opracowań, 

g) w zakresie utrwalania i zwielokrotnia Rezultatów Prac – zwielokrotnienie i utrwalenie techniką drukarską 
reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

h) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w punktach powyżej – publiczne wystawienie, 
wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

i) swobodne używanie i korzystanie z Rezultatów Prac oraz ich pojedynczych elementów, 

j) wykorzystanie w materiałach poligraficznych, 

k) wykorzystanie w kampaniach informacyjnych i reklamowych w mediach, w szczególności w radiu, TV, Internecie, 
prasie, 

l) wykorzystanie, na polach eksploatacji podanych w powyższych podpunktach, dla celów reklamy, promocji, 
oznaczenia lub identyfikacji, produktów, marek i znaków handlowych,  

m) zezwalanie spółkom z Grupy Kapitałowej Enea na korzystanie z Rezultatów Prac na polach eksploatacji 
określonych w pkt a)-l), 

n) wykorzystywanie przez spółki z Grupy Kapitałowej Enea w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.  

6. W przypadku stworzenia Rezultatów Prac przez podmioty trzecie Wykonawca zobowiązuje się nabyć i przenieść na 
Zamawiającego prawa do Rezultatów Prac, o których mowa powyżej w zakresie i na warunkach określonych 
powyżej, o ile w Zamówieniu Wykonawczym nie postanowiono inaczej, w każdym jednakże przypadku w zakresie 
wystarczającym do zgodnego z prawem korzystania, rozpowszechniania 
i rozporządzania Rezultatami Prac. 

7. Przejście praw do Rezultatów Prac nastąpi z chwilą dostarczenia Zamawiającemu nośnika, na którym został 
utrwalony dany Rezultat Prac. 

8. Postanowienia powyższe nie dotyczą tych elementów Rezultatów Prac, do których prawa Zamawiający nabył we 
własnym zakresie. 

9. Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie Rezultaty Prac i inne prace przez niego dostarczone nie będą naruszały 
praw osób trzecich, przy czym niniejsze zobowiązanie będzie obejmować także Rezultaty Prac  
i inne prace wykonane przez podwykonawców i inne podmioty trzecie. Na żądanie Zamawiającego 
i w terminie przez niego wskazanym Wykonawca przedstawi dowody uzyskania praw i zezwoleń, o których mowa 
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powyżej. 

10. W przypadkach, gdy nabycie autorskich praw majątkowych bądź praw pokrewnych będzie niemożliwe lub 
nieuzasadnione ekonomicznie, Wykonawca zobowiązany jest nabyć stosowne licencje lub zezwolenia na 
korzystanie z określonych utworów lub artystycznych wykonań wchodzących w skład zaakceptowanego przez 
Zamawiającego i stworzonego Rezultatu Prac od osób trzecich, a następnie udzielić dalszych stosownych licencji i 
zezwoleń Zamawiającemu na wskazanych powyżej polach eksploatacji. Rezygnacja z nabycia praw autorskich, 
zakres licencji i koszt będzie każdorazowo określonych szczegółowo w Zamówieniu Wykonawczym.  

11. Wraz z przeniesieniem praw do Rezultatów Prac lub udzielenia stosownych licencji lub sublicencji, Wykonawca 
przenosi na Zamawiającego prawo własności egzemplarzy Rezultatów Prac oraz wszelkich materialnych nośników, 
na których Rezultaty Prac zostały utrwalone i przekazane Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 7 ust. 1 Umowy. Rezultaty Prac zostaną utrwalone na nośnikach  
w sposób umożliwiający dokonywanie zmian i przeróbek Rezultatów Prac. Wykonawca na żądanie Zamawiającego 
przekaże wersje edytowalne Rezultatów Prac oraz udostępni Zamawiającemu odpowiednie narzędzia (kody) 
konieczne do dokonania zmian i przeróbek, o ile nie są to narzędzia (kody) powszechnie dostępne. 

12. W przypadku Rezultatów Prac wykorzystujących wizerunek osób, Wykonawca uzyska od tych osób wszelkie 
niezbędne zgody wymagane do wykorzystania ich wizerunku w trakcie realizacji Zamówienia Wykonawczego w 
zakresie niezbędnym do korzystania przez Zamawiającego z Rezultatów Prac. 

13. W przypadku, gdy osoba trzecia wystąpi przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami wynikającymi  
z naruszenia przysługujących jej praw, w tym praw autorskich, poprzez korzystanie, rozpowszechnianie  
i rozporządzanie przez Zamawiającego Rezultatami Prac zgodnie z Umową, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić 
Zamawiającego z odpowiedzialności i takich roszczeń oraz zapłacić zasądzone odszkodowanie  
i zwrócić Zamawiającemu wszelkie poniesione i udokumentowane przez niego koszty. W przypadku wytoczenia 
przeciwko Zamawiającemu postępowania sądowego, administracyjnego lub innego postępowania, związanego z 
naruszeniem praw, w tym autorskich osób trzecich, w szczególności, choć nie wyłącznie – w przypadku 
przeniesienia na Zamawiającego praw do Rezultatów Prac pozbawionych charakteru indywidualnego, z wadami 
prawnymi, w tym – naruszających prawa osób trzecich, Wykonawca – na żądanie Zamawiającego – wstąpi do 
takiego postępowania oraz pokryje wszelkie koszty poniesione i udokumentowane przez Zamawiającego w związku 
z takim postępowaniem, w tym koszty zastępstwa procesowego. 

14. W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiającego potrzeby nabycia praw do utworów na innych polach eksploatacji 
niż określone w niniejszym paragrafie, jeżeli będzie to wymagane dla prawidłowego korzystania przez 
Zamawiającego z Rezultatu Prac tj. zgodnie z przeznaczeniem, dla którego był stworzony Zamawiający zgłosi taką 
potrzebę i Wykonawca w terminie siedmiu dni od dnia zgłoszenia zobowiązuje się zawrzeć umowę przenoszącą 
autorskie prawa majątkowe i prawa zależne, na tych polach eksploatacji na rzecz Zamawiającego oraz regulującą 
kwestię nabycia innych praw, na warunkach nie gorszych niż określone w niniejszym paragrafie i w ramach 
wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 Umowy. 

15. Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z Rezultatów Prac stworzonych w wykonaniu Umowy w ramach 
prezentowania swojego dorobku artystycznego na konkursach, festiwalach, wystawach w Internecie i inny sposób 
w związku z promowaniem Wykonawcy i pozyskiwaniem przez niego nowych klientów, pod warunkiem 
każdorazowego uprzedniego uzyskania pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego na takie 
działanie. 

 

§ 9 

POUFNOŚĆ 

 

1. Na potrzeby niniejszej umowy Strony przyjmują, iż przez „Informację poufną” należy rozumieć każdą informację 
ujawnianą przez jedną ze Stron drugiej Stronie, w związku z prowadzonymi rozmowami w trakcie negocjacji, 
niezależnie od postaci, formy informacji, w tym ujawnianej poprzez zapis na dysku komputerowym, na piśmie, 
ustnie, wizualnie, w postaci próbek, modeli, szkiców. Za Informacje poufne, Strony uznają, w szczególności 
informacje zawierające dane osobowe w myśl 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 oraz dotyczące strategii 
i organizacji firmy, polityki finansowej i marketingowej, procesów technologicznych, systemów informatycznych i 
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oprogramowania, specyfikacji technicznych surowców i gotowych wyrobów, zasad dystrybucji i zaopatrzenia, 
cen oraz klientów. 

2. Przez Informacje poufne rozumie się również wszelkie informacje, które można uzyskać przez badanie, 
testowanie lub analizę Informacji poufnych, jak również sprzętu, oprogramowania, systemów, elementów 
systemowych lub ich części, dostarczonych przez Wykonawcę. 

3. Strony zobowiązują się: 

a) zachować w tajemnicy informacje poufne do własnej wiadomości; 

b) zachować w tajemnicy treść zawartych między Stronami umów, porozumień, podpisanych listów 
intencyjnych; 

c) wykorzystać informacje jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez Strony; 

d) ograniczyć dostęp do informacji poufnych do osób, którym te informacje są niezbędne w celach 
określonych w ppkt c) i którzy zostali zobowiązani do zachowania tajemnicy, na zasadach 
niniejszego paragrafu; 

e) zapewnić, że żadna z osób otrzymujących informacje nie ujawni informacji ani ich źródła, zarówno 
w całości, jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na 
piśmie od Strony, której informacja lub źródło informacji dotyczy; 

f) nie kopiować, nie powielać ani w żaden sposób nie rozpowszechniać jakiejkolwiek części informacji 
poufnych określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu;  

g) odpowiednio zabezpieczyć, chronić oraz trwale zniszczyć lub zwrócić informacje poufne 
natychmiast po zakończeniu realizacji zobowiązań określonych ustaleniami dokonanymi przez 
Strony (tj. również trwale usunąć z systemów informatycznych); 

h) zapewnić przestrzeganie postanowień niniejszej umowy przez swoich pracowników, 
podwykonawców i innych kontrahentów, którym przekazanie informacji objętych niniejszą umową 
jest niezbędne do realizacji umów zawartych pomiędzy Stronami. 

4. Postanowienia ust. 3 nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od drugiej 
Strony, które: 

a) są opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszania 
postanowień niniejszego paragrafu; 

b) są ujawniane na żądanie uprawnionych podmiotów, zgłoszone zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, przy czym z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa 
Strona zobowiązana do ujawnienia jest zobowiązana do podjęcia przy ujawnianiu tych informacji 
wszelkich kroków mających zapewnić ochronę poufności w najszerszym dopuszczalnym przez 
właściwe przepisy prawne zakresie. 

5. Aby uniknąć wszelkich wątpliwości Strony ustalają, że informacje poufne otrzymane od drugiej Strony nie 
muszą być wyraźnie oznaczone jako poufne. 

6. Strony zobowiązują się do zamieszczania swoich danych w listach referencyjnych, materiałach 
informacyjnych i wszelkich materiałach marketingowych wyłącznie za pisemną - pod rygorem nieważności 
- zgodą drugiej Strony. 

7. Za naruszenie przez Stronę postanowień niniejszego paragrafu, Strona, która dopuściła się naruszenia, 
zobowiązuje się zapłacić drugiej Stronie w terminie 14 dni od dnia wystawienia noty obciążeniowej karę 
umowną w wysokości 50 000 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek 
naruszenia. Zapłata kary umownej nie wyklucza prawa do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

 

 



 oznaczenie sprawy: 

WARUNKI ZAMÓWIENIA 1400/DW00/ZZ/KZ/2021/0000051043 
 

  Strona 46 z 72 
 

§ 10 

 

 

1. ENEA Operator Sp. z o.o. jest spółką zależną spółki giełdowej ENEA S.A. zatem, przekazywane w trakcie 
wykonywania umowy informacje mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.  

W związku z powyższym Strony umowy, członkowie ich organów, ich pracownicy, doradcy, osoby 
pozostające w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze są zobowiązani 
do: 

a) nieujawniania przekazywanych w związku z umową informacji („Informacje Zastrzeżone”) oraz 

b) wykorzystywania Informacji Zastrzeżonych wyłącznie w celu wykonania umowy 

2. Zobowiązanie to wiąże do czasu ujawnienia Informacji Zastrzeżonych przez ENEA S.A. lub otrzymania 
potwierdzenia od ENEA S.A., iż żadna z Informacji Zastrzeżonych nie stanowi informacji poufnej. 
Nieuprawnione ujawnienie Informacji Zastrzeżonych, wykorzystywanie lub dokonywanie na ich podstawie 
rekomendacji może skutkować odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących 
przepisach prawa, w tym odpowiedzialnością karną. 

3. Wykonawca ma obowiązek:  

a) wykorzystania wszelkich informacji sensytywnych przekazanych lub udostępnionych przez ENEA 
Operator sp. z o.o. (według wykazu informacji sensytywnych) jedynie do celów przeprowadzenia 
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia oraz nieudostępniania ich osobom trzecim ani 
niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości lub części, 

b) informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyć, chronić w trakcie przeprowadzenia niniejszego 
postępowania o udzielenie zamówienia, 

c) informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyć, chronić lub trwale zniszczyć (tj. również trwale 
usunąć z systemów teleinformatycznych) albo zwrócić natychmiast po zakończeniu niniejszego 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Za informacje sensytywne uznaje się: 
a) informacje dotyczące Użytkowników Systemu lub Potencjalnych Użytkowników Systemu uzyskane 

przez ENEA Operator Sp. z o.o. w toku wykonywania Działalności podstawowej OSD, które mogą 
przynosić Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym Użytkownikom Systemu korzyści handlowe, do 
których zalicza się: 

− warunki umów, w tym finansowe: 
• indywidualnie wydane techniczne i finansowe warunki przyłączenia do sieci; 
• moc umowna; 
• poziom zużycia energii elektrycznej; 
• termin płatności faktury; 
• okres rozliczeniowy; 

− dane umożliwiające segmentację odbiorców i przygotowanie dedykowanych ofert: 
• nazwa/imię i nazwisko, adres odbiorcy i numer jego rachunku bankowego; 
• struktura poboru energii elektrycznej; 
• dane pomiarowe, profile zużycia, w tym prognozowane profile zużycia odbiorców; 
• historia płatności; 
• zadłużenie odbiorcy; 

b) informacje o Systemie zarządzanym przez ENEA Operator Sp. z o.o. i o Działalności podstawowej 
OSD, które mogą przynosić Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym Użytkownikom Systemu 
korzyści handlowe: 

− ekspertyzy wpływu przyłączania do sieci elektroenergetycznej urządzeń, instalacji lub sieci 
wytwórczych i odbiorczych na funkcjonowanie Systemu; 

− informacje dotyczące infrastruktury sieciowej OSD oraz sposobu zarządzania 
tą infrastrukturą, nie będące Informacjami ogólnodostępnymi. 
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5. W przypadku konieczności powierzenia realizacji całości lub części zobowiązań wynikających z niniejszej 
Umowy Podwykonawcy wskazanemu przez Wykonawcę, zakaz udostępniania informacji sensytywnych, 
o których m.in. w pkt 1 niniejszego paragrafu nie ma zastosowania pod warunkiem spełnienia łącznie 
dwóch poniższych przesłanek: 

• ENEA Operator Sp. z o.o. udzieliła Wykonawcy zgody na powierzenie realizacji całości lub części 
zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy Podwykonawcy,  

• w umowie pomiędzy Podwykonawcą a Wykonawcą, Podwykonawca zobowiązany został do 
ochrony informacji sensytywnych ENEA Operator Sp. z o.o. 

 

§ 11 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Z uwagi na to , że w celu wykonania niniejszej Umowy Enea Operator Sp. z o.o. powierzy Wykonawcy do 
przetwarzania dane osobowe, w związku z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
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 (RODO), Strony zawierają „Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych”, 
która stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. 

2. Z tytułu zawarcia Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Stronom nie przysługuje 
dodatkowe wynagrodzenie ponad określone w niniejszej Umowie.  

3. Każda ze stron oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, 
których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i 
monitorowania wykonywania Umowy, odpowiednio zostały lub zostaną poinformowane, że druga Strona 
jest administratorem ich danych osobowych w rozumieniu RODO, oraz że odpowiednio zapoznały lub 
zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania, zamieszczonych odpowiednio na: 
stronie internetowej Zamawiającego: https//www.operator.enea.pl/ochrona-danych-osobowych-rodo 
stronie internetowej Wykonawcy: https…………………………………………. 

 

§ 12 

 

1. Strony umowy zobowiązują się do współpracy podczas wykonywania przedmiotu umowy. 

2. Obowiązki koordynującego sprawy związane z usługą ze strony Zamawiającego pełnić będzie: 

Pan(i) … , tel.: … , e-mail: ………..………………. 

3. Obowiązki koordynującego sprawy związane z usługą ze strony Wykonawcy pełnić będzie: 

Pan(i) … , tel.: … , e-mail: …………………………. 

 

§ 13 

OBOWIĄZYWANIE UMOWY 

 
1. Umowa jest zawarta na okres 24 (słownie: dwudziestu czterech) miesięcy, od dnia zawarcia Umowy, z tym 

jednakże zastrzeżeniem, że nie dłużej niż do dnia wyczerpania całkowitego budżetu przeznaczonego na 
realizację Umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy. 

2. Wykonawca może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym za pisemnym zawiadomieniem 
Zamawiającego, w przypadku, gdy Zamawiający dopuści się rażącego naruszenia postanowień Umowy, przez 
które Strony rozumieją zwłokę w zapłacie wynagrodzenia wynoszącą ponad 60 dni i nie zaprzestanie tego 
naruszenia pomimo otrzymania wezwania do zaprzestania w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania wezwania. 
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3. Strony ustalają, że w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, 
Wykonawca będzie miał prawo do obciążenia Zamawiającego wyłącznie wynagrodzeniem i udokumentowanymi 
kosztami za Usługi już wykonane oraz za Usługi rozpoczęte na podstawie udzielonych Zamówień 
Wykonawczych, tj. będące w toku w dniu doręczenia zawiadomienia, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie i 
koszty w ramach danego Zamówienia Wykonawczego nie mogą przekroczyć limitu wynagrodzenia określonego 
w takim Zamówieniu Wykonawczym. Poza wynagrodzeniem i zwrotem kosztów, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia, w tym o zapłatę odszkodowania, z tytułu 
rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron. 

4. Zamawiający może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

a) rozpoczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy, 

b) zajęcia majątku Wykonawcy, 

c) nierozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu Zamówienia Wykonawczego bez uzasadnionych 
przyczyn oraz niekontynuowania jej, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

d) naruszenia przez Wykonawcę obowiązków ochrony informacji dotyczących bądź udostępnionych przez 
Zamawiającego lub zachowania poufności lub obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych lub 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań dotyczących praw własności intelektualnej, 

e) niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku przedstawienia polisy, o której mowa w § 14 ust. 11 Umowy, 

f) dopuszczenia się przez Wykonawcę innego, niż określone w lit. c-e powyżej rażącego naruszenia 
postanowień Umowy i nie zaprzestania tych naruszeń oraz nieusunięcia ich skutków, pomimo otrzymania 
wezwania do zaprzestania i usunięcia ich skutków w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania wezwania. 
Za rażące naruszenie Umowy przez Wykonawcę rozumie się w szczególności nieterminowe lub 
nienależyte wykonywanie Usług lub działanie na szkodę Zamawiającego. 

5. Rozwiązanie Umowy przez którąkolwiek ze Stron ze skutkiem natychmiastowym wymaga zachowania formy 
pisemnej pod rygorem nieważności (listem poleconym). 

6. Rozwiązanie Umowy z przyczyn określonych w Umowie może nastąpić przez cały okres obowiązywania 
Umowy. 

7. Zamawiający może udzielać Zamówień Wykonawczych na okres wykraczający poza okres obowiązywania 
Umowy Ramowej, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

 

§ 14 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY ZA NIEWYKONANIE  

LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY 

 
1. Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

Umowy.  

2. W sytuacji naruszenia postanowień niniejszej Umowy, Koordynator Umowy ze strony  Zamawiającego zawiadomi 
za pośrednictwem poczty elektronicznej Wykonawcę o przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 
przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków objętych niniejszą Umową, 
a Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody jednak nie później niż 
w terminie czternastu dni od daty jej zgłoszenia. 

3. Niezależnie od uprawnień, o których mowa w ust. 2, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia 
Wykonawcy następujących kar umownych: 

a) za opóźnienie w wykonaniu Zamówienia Wykonawczego – w wysokości 5% wartości brutto Zamówienia 
Wykonawczego, którego realizacji dotyczy opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia, nie mniej niż 500 zł 
(słownie: pięćset złotych), 

b) w przypadku wykonania Zamówienia Wykonawczego niezgodnie z jego treścią – w wysokości 10% wartości 
brutto Zamówienia Wykonawczego, 
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c) w przypadku, gdy Wykonawca nie złoży Oferty w terminie określonym w Zapytaniu lub nie uwzględni uwag, 
w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 7 Umowy – w wysokości 1000 zł (słownie: jednego tysiąca pięciuset 
złotych) za każdy przypadek naruszenia, 

d) w przypadku gdy Wykonawca przedstawi Ofertę zawierającą warunki cenowe mniej korzystne, niż określone 
w udostępnianych publicznie przez wydawcę/dysponenta mediów cennikach dla zakupu bezpośredniego, a 
w przypadku gdy takie cenniki nie są publikowane – w potwierdzonych przez wydawcę/dysponenta mediów 
cennikach za zakup mediów dla zakupu bezpośredniego – w wysokości 50% wartości brutto Zamówienia 
Wykonawczego, 

e) w przypadku opóźnienia w odesłaniu podpisanego Zlecenia – w wysokości 500 zł (słownie: pięciuset złotych) 
za każdy dzień opóźnienia,  

f) w przypadku opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu Raportu lub Zestawienia zaakceptowanych 
Raportów lub Opracowania lub opóźnienia w ustosunkowaniu się do uwag Zamawiającego zgłoszonych do 
ww. dokumentów – w wysokości 500 zł (słownie: pięciuset złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

g) w przypadku opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu danego wyniku Monitorowania – w wysokości 3000 
zł (słownie: trzechtysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

h) w przypadku opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu raportu, o którym mowa w § 6 ust. 7 Umowy lub 
informacji, o której mowa w § 6 ust. 8 Umowy – w wysokości w wysokości 3000 zł (słownie: trzechtysięcy 
złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

i) w przypadku opóźnienia w przekazaniu Raportu niestandardowego lub opóźnienia w ustosunkowaniu się do 
uwag Zamawiającego zgłoszonych do tego dokumentu – w wysokości 6000 zł (słownie: sześciutysięcy 
złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

j) w przypadku opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej 
posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia – w wysokości 2000 zł (słownie: dwóch tysięcy złotych) za 
każdy dzień opóźnienia. 

4. Za każdy przypadek stwierdzenia przez Zamawiającego, że w związku ze świadczeniem Usług przez Wykonawcę 
doszło do naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 50% (pięćdziesięciu procent) wartości brutto Zamówienia Wykonawczego, przy realizacji 
którego takie zdarzenie miało miejsce.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w kwocie 50 000 zł (słownie: pięćdziesięciu 
tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia: 

a) obowiązków ochrony informacji dotyczących bądź udostępnionych przez Zamawiającego oraz zachowania 
poufności, 

b) obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych, 

c) obowiązków dotyczących ochrony informacji sensytywnych.  

6. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 30% (trzydziestu 
procent) łącznej kwoty netto wartości Umowy określonej w § 7 ust. 1 Umowy w przypadku rozwiązania Umowy 
przez Zamawiającego, w trybie wskazanym w § 13 ust. 4 lit. c-f Umowy.  

7. W przypadku, gdy w określonej kampanii reklamowej Zamawiającego, realizowanej przy współpracy 
z Wykonawcą, ustalone w Zamówieniu Wykonawczym dane wskaźniki nie zostaną osiągnięte, wówczas 
Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości: 

a) 10% kosztów określonych w Zamówieniu Wykonawczym, w przypadku kampanii reklamowej 
telewizyjnej; 

b) 10% kosztów określonych w  Zamówieniu Wykonawczym w przypadku kampanii reklamowej  
i działań PR w internecie; 

c) 10% kosztów określonych w Zamówieniu Wykonawczym w przypadku kampanii reklamowej  
i działań PR w pozostałych mediach.    

8. Zamawiający występując z żądaniem zapłaty kary umownej wystawi na rzecz Wykonawcy notę księgową 
(obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych. 

9. Zamawiający uprawniony jest do potrącania wierzytelności z tytułu kar umownych z wszelkimi wierzytelnościami 
Wykonawcy wobec Zamawiającego. 
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10. Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego od Wykonawcy 
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

11. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związane z przedmiotem Umowy, z sumą ubezpieczenia 
w wysokości min. 300 000,00 zł . Zamawiający w każdym czasie obowiązywania Umowy może żądać od 
Wykonawcy przedstawienia polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej posiadanie przez Wykonawcę 
ubezpieczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim.  

12. Łączna wysokość kar umownych naliczona przez którąkolwiek ze stron nie może przekroczyć  20% 
wartości umowy określonej w § 7 ust. 1 umowy. Ograniczenie nie dotyczy kar umownych, o których mowa 
w § 14 ust. 5. 

 

 

 

§ 15 

KOORDYNATORZY UMOWY I ZASADY KOMUNIKACJI 

 
1. Osobami wyłącznie upoważnionymi do dokonywania czynności związanych z udzielaniem Zamówień 

Wykonawczych ze strony Zamawiającego są:  

a. ......................................, 

b. ......................................, 

c. ...................................... 

2. W celu zapewnienia należytego wykonania Umowy Zamawiający ustanawia następujących Koordynatorów 
Umowy: 

a. ze strony Zamawiającego: 

i. ......................................, 

ii. ...................................... 

b. ze strony Wykonawcy: ...................................... 

3. W celu zapewnienia bieżących kontaktów, przygotowywania i nadzorowania realizacji Zamówień 
Wykonawczych, w tym składania zapytań ofertowych oraz akceptacji Raportów, o których mowa w § 6 Umowy, 
Strony ustanawiają następujących Przedstawicieli Umowy: 

a. ze strony Zamawiającego: 

i. ......................................; 

ii. ......................................; 

b. ze strony Wykonawcy:……………………………………. 

4. Koordynatorzy Umowy ze strony Zamawiającego, o których mowa w ust. 2 powyżej są upoważnieni przez 
Zamawiającego do zatwierdzania Zestawień zaakceptowanych Raportów Zamawiającego oraz innych 
dokumentów, o których mowa w § 6 Umowy. 

5. W przypadku jakichkolwiek zmian adresów mailowych lub pocztowych, Strona zobowiązana jest niezwłocznie 
zawiadomić drugą Stronę o zmianie. Zmiana może być dokonana pisemnie bądź pocztą elektroniczną na adresy 
mailowe wskazane w ust. 2 powyżej.  

6. W przypadku zaniechania zadośćuczynienia temu obowiązkowi, przesyłkę wysłaną pod dotychczas podany 
adres Strony, uznaje się za doręczoną z upływem 14 (czternastu) dni od dnia, w którym przesyłka została 
wysłana. 

7. Wszelkie zawiadomienia wynikające z niniejszej Umowy niewymagające doręczeń pocztowych wynikających z 
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub niniejszej Umowy będą dokonywane na adresy mailowe 
wskazane w ust. 2 powyżej. 
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8. W przypadku zawiadomień pisemnych, będą one uznane za prawidłowo doręczone pod warunkiem przekazania 
osobiście lub przez firmę kurierską albo listem poleconym na poniższy adres: 

Zamawiający: Enea Operator sp. z o. o.  na: 

• Biuro Public Relations i Komunikacji, ul. Strzeszyńska 58,  60-479 Poznań 

Wykonawca: ………………….. 

 

§ 16 

SIŁA WYŻSZA 

 

1. Opóźnienie w wykonaniu lub niewykonanie postanowień niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron nie 
stanowi naruszenia obowiązków Strony wynikających z niniejszej Umowy, o ile opóźnienie takie lub niewykonanie 
wynika z przyczyn niezależnych od Strony, w szczególności ze zdarzeń losowych, wojny, zamieszek, niepokojów 
społecznych, pożaru, lub zmian w prawodawstwie wprowadzonych po dacie Umowy („Siła Wyższa”). 

2. Za Siłę Wyższą nie uważa się opóźnień w wykonaniu lub niewykonania postanowień Umowy przez Wykonawcę 
wynikłych z opóźnienia lub niewykonania obowiązków przez Wykonawcę, dalszych podwykonawców i/lub osoby 
trzecie. 

3. Strona będąca pod wpływem działania Siły Wyższej jest zobowiązana do powiadomienia o tym fakcie, jak i o 
ustaniu działania Siły Wyższej, drugą Stronę. Strona taka jest też zobowiązana dołożyć wszelkich starań dla 
zminimalizowania negatywnych skutków działania Siły Wyższej. 

4. Jeżeli Siła Wyższa trwa dłużej niż 30 dni, Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem 
natychmiastowym.  

5. Niezależnie od przyczyny, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek faktów niewykonywania, odmowy lub 
nienależytego wykonywania postanowień niniejszej Umowy, Strony podejmą wszelkie możliwe  
z technicznego i organizacyjnego punktu widzenia działania zmierzające do ustalenia stanu faktycznego oraz 
działań koniecznych do przywrócenia stanu zgodnego z Umową. 

 

 

 

 

§ 17 

INTERPRETACJA POSTANOWIEŃ UMOWY 

 
1. Strony postanawiają, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości poszczególne postanowienia Umowy będą 

interpretowane w taki sposób, aby były zgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz intencją 
Stron. 

2. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostało uznane za niezgodne z prawem, 
nieważne lub okazało się niewykonalne, postanowienie takie będzie uważane za niezastrzeżone w Umowie, przy 
czym wszystkie jej dalsze postanowienia pozostają w mocy. Postanowienie uznane za niezgodne z prawem, 
nieważne lub niewykonalne zostanie zastąpione postanowieniem o podobnym znaczeniu, w tym przede 
wszystkim o treści odzwierciedlającej pierwotne intencje Stron w granicach dopuszczalnych przez prawo. 

 

 

 

 

§ 18 

ZMIANY UMOWY 
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1. Strony dopuszczają istotne zmiany postanowień zarówno Umowy Ramowej, jak i Zlecenia w stosunku do treści 

oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu w celu zawarcia Umowy Ramowej i postępowaniu  
w celu uzyskania Zlecenia. 

2. Przewiduje się możliwość wprowadzenia następujących istotnych zmian postanowień Umowy: 

a) zmiana terminu zakończenia obowiązywania Umowy poprzez jego przedłużenie w stosunku do terminu 
wskazanego w § 13 ust. 1 Umowy, nie więcej jednak niż o dwanaście miesięcy, jeżeli na 60 dni przed 
zakończeniem terminu obowiązywania Umowy wartość całkowitego wynagrodzenia zapłaconego Wykonawcy 
przez Zamawiającego nie osiągnie kwoty netto określonej w § 7 ust. 1 Umowy, 

b) zmiany przewidziane w odpowiednich postanowieniach Umowy m.in. w zakresie praw własności intelektualnej, 

3. Strony przewidują możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy, w stosunku do treści oferty 
Wykonawcy. Strony określają zasady wprowadzenia do umowy odpowiednich zmian wysokości ceny kontraktowej 
należnej Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu  umowy, w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług w czasie trwania umowy – wynagrodzenie ulega zmianie stosownie do 
zmienionej stawki tego podatku, obowiązującej w dacie wystawienia danej faktury; w takim przypadku 
wynagrodzenie ulegnie zmianie nie więcej niż o kwotę podatku wynikającą ze zmiany obowiązującej stawki VAT. 
Cena kontraktowa Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku 
zastosowania zmienionych stawek podatków ulega zmianie kwota należnego podatku, 

 

 

§ 19 

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ANTYKORUPCYJNYCH I BRAKU KONFLIKTU INTERESÓW 

 

Wykonawca oświadcza, że w relacjach z Zamawiającym: 

− zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów antykorupcyjnych; 

− nie będzie podejmował jakichkolwiek działań, które miałyby na celu wpłynięcie na przebieg realizacji Umowy w 
sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami; 

− nie będzie żądał, proponował, przyjmował oraz wręczał jakichkolwiek korzyści (zarówno osobistych, jak 
i majątkowych) celem wywarcia korupcyjnego wpływu na decyzje, czy wykonywanie czynności służbowych przez 
osoby/podmioty zaangażowane w proces realizacji Umowy; 

− żadna część wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy nie będzie przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania 
przez Wykonawcę korzyści majątkowych lub/i osobistych;  

− w  dniu  podpisania  niniejszej  Umowy nie pozostaje (zgodnie z jego najlepszą wiedzą) w konflikcie interesów  
mającym  lub  potencjalnie  mogącym  mieć  wpływ  na  sposób  wykonywania obowiązków umownych, jak 
również nie są mu znane żadne inne okoliczności mogące wpłynąć na jego rzetelność, bezstronność i jakość 
wykonywanych prac lub usług. 

 

 

§ 20 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

chyba że Strony w Umowie wyraźnie zastrzegły inaczej. 

2. Zmiany adresu Stron, wykazu osób upoważnionych do dokonywania czynności związanych z bieżącą realizacją 
Umowy (w tym podpisywania dokumentów i oświadczeń oraz Koordynatorów Umowy, adresu do doręczeń nie 
stanowią zmiany Umowy i nie wymagają zawierania aneksów. Zmiana może być dokonana pisemnie bądź 
pocztą elektroniczną na adresy mailowe wskazane § 15 ust. 2 Umowy. 
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3. Wykonawca nie może przenieść jakichkolwiek swoich praw lub obowiązków wynikających  
z niniejszej Umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

4. Ewentualne spory mogące wynikać z Umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie w drodze negocjacji, 
chyba że próba polubownego rozwiązania sporu mogłaby spowodować zapadnięcie terminu przedawnienia 
roszczenia. Powyższego nie należy poczytywać za zapis na sąd polubowny. 

5. W przypadku nie zakończenia próby polubownego rozwiązania sporu w terminie czternastu dni od pierwszego 
wezwania do niej przez którąkolwiek ze Stron, a także w przypadku, gdy próba nie została podjęta z przyczyn 
określonych w ust. 1 powyżej, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego sądu 
powszechnego siedziby Zamawiającego.  

6. Ilekroć w Umowie mowa jest o: 

a) Grupie Kapitałowej Enea rozumie się pod tym pojęciem grupę kapitałową w rozumieniu ustawy  
z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów a także w rozumieniu ustawy z 24 września 
1994 r. o rachunkowości,  a także strukturę, w ramach której Enea S.A. pełni rolę spółki dominującej oraz 
jej spółki zależne i powiązane w rozumieniu ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, 

b) dniu roboczym – rozumie się pod tym pojęciem dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 
wolnych od pracy określonych w art. 1 pkt 1) ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, 

c) sytuacjach nagłych – rozumie się pod tym pojęciem sytuacje, w których konieczne jest natychmiastowe 
podjęcie działań mających na celu uniknięcie negatywnego wpływu na wizerunek Grupy Kapitałowej 
Enea, jej władz, przedstawicieli i marki Enea, w tym m.in.: zdarzeń mogących negatywnie wpływać na 
kurs akcji spółek notowanych na GPW, wywołać niepokoje społeczne wśród pracowników Grupy 
Kapitałowej Enea, grożących kryzysem medialnym. 

7. W sprawach nieunormowanych w Umowie zastosowanie mieć będą przepisy prawa polskiego, Kodeksu cywilnego 
i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz 
dla Zamawiającego.  

9. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 

  

ZAŁĄCZNIK NR 1 - WYKAZ USŁUG 

ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR OFERTY 

ZAŁĄCZNIK NR 3 - WZÓR ZLECENIA  

ZAŁĄCZNIK NR 4 - WZÓR RAPORTU 

ZAŁĄCZNIK NR 5 - WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

ZAŁĄCZNIK NR 6 - ZAŁĄCZNIKI OD 1A DO 1E DO WZ 

ZAŁĄCZNIK NR 7 - ODPIS Z KRS/CEIDG DOTYCZĄCY STRON/PEŁNOMOCNICTWA DO REPREZENTOWANIA STRON 

 

 

 

 

  

__________________            __________________ 

 Zamawiający                    Wykonawca 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYKAZ USŁUG – OPIS PRZEDMIOTU UMOWY 
– ZGODNIE Z OPISEM PRZEDMIOTU UMOWY RAMOWEJ STANOWIĄCEGO ZAŁĄCZNIK DO WZ 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 – WZÓR OFERTY 

 

OFERTA  
Nazwa Wykonawcy 
NIP  

Numer MPK: ……………. 

Numer oferty: ……………. 

Data oferty: dd.mm.rrrr 

Nazwa usługi:  

Opis usługi: Wykonawca przygotuje…  

Szczegółowy opis usługi: 
 

 

Cena:  ……. zł netto 

 

 

Zakres udzielonych praw własności intelektualnej i pól eksploatacji: ……………… 

 

Do Zlecenia udzielonego na podstawie niniejszej Oferty mają zastosowanie postanowienia Umowy Ramowej nr 
………………….. z dd.mm.rrrr, chyba, że z zakresu Zlecenia będzie wynikać inny zakres. Oznacza to, że wszelkie 
kwestie nieuregulowane w Zleceniu Zamawiający i Wykonawca uznają za uregulowane w Umowie Ramowej (np. 
kary umowne, prawa autorskie, pola eksploatacji). W przypadku rozbieżności pomiędzy Umową Ramową i Zleceniem 
pierwszeństwo mają postanowienia Zlecenia chyba, że miałoby to powodować istotną zmianę Umowy Ramowej. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Data i podpis Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 – WZÓR ZLECENIA 

 

ZLECENIE 

nr SAP …………………… z dd.mm.rrrr 

dla Wykonawcy: ……………………………………….. 

 

 

Zgodnie z zawartą Umową ramową nr ........………………………../2020  

zlecamy wykonanie niżej wymienionych usług: 

Nr Specyfikacja Opis 

1 Zakres Usług do wykonania: ……………………… 

2 
Produkty prac jakie powinny 
powstać w wyniku realizacji 
Zlecenia: 

…………………………. 

3 
Ramowy harmonogram realizacji 
Zlecenia/termin realizacji Zlecenia: 

…………………………. 

4 Miejsce wykonania Usług: ………………………………… 

5 
Wynagrodzenie maksymalne za 
wykonanie Zlecenia: 

………………………………….. zł netto 

6 
Zespół specjalistów realizujących 
Zlecenie: 

Imię nazwisko 

Imię nazwisko 

8 Dane osób do kontaktu: ………………. 

7 Inne ustalenia Zgodnie z ofertą nr ….. z dnia dd.mm.rrrr 

 

Potwierdzeniem wykonania prac będzie Raport, o którym mowa w § 6 Umowy. 

 

Do niniejszego Zlecenia mają zastosowanie postanowienia Umowy Ramowej nr ………………….. z dd.mm.rrrr, 
chyba, że z zakresu Zlecenia będzie wynikać inny zakres. Oznacza to, że wszelkie kwestie nieuregulowane w 
Zleceniu Zamawiający i Wykonawca uznają za uregulowane w Umowie Ramowej (np. kary umowne, prawa 
autorskie, pola eksploatacji). W przypadku rozbieżności pomiędzy Umową Ramową i Zleceniem pierwszeństwo mają 
postanowienia Zlecenia chyba, że miałoby to powodować istotną zmianę Umowy Ramowej. 

 

 

Data i podpis Zamawiającego 

 

Imię i nazwisko osoby 
prowadzącej sprawę 
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Data i podpis Wykonawcy 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 – WZÓR RAPORTU 

 

RAPORT    
NAZWA WYKONAWCY
……………….. 

Numer MPK: ……………….. 

Numer zamówienia SAP: ……………….. 

Numer potwierdzenia SAP: …………………. 

Data raportu: …………………. 

Nazwa usługi: …………………. 

Opis usługi: 

 

Wykonawca zlecił emisje…  

Daty i miejsca emisji: 

Zgodnie z załącznikiem nr … 

Raport post-buy, zdjęcia, wycinki gazetowe, inne 

 

Wskaźnik określający dotarcie z komunikatem w grupy docelowej 

 

Niniejszy raport stanowi potwierdzenie prac zrealizowanych przez ...................(nazwa Wykonawcy) na rzecz 
....................................(nazwa Zamawiającego) w ramach zlecenia nr …………………. do Umowy Ramowej  
nr ………………..……….. z dd.mm.rrrr, na podstawie której ............................................................. (nazwa Wykonawcy) realizuje 
prace w zakresie świadczenia na rzecz Zamawiającego usług domu mediowego. 

Podpisanie Raportu przez Zamawiającego jest jednoznaczne z jego przyjęciem. 

 

 

 

 

 

 

 

Data i podpis Zamawiającego                  
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Data i podpis Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 – WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

UMOWA POWIERZENIA  

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

(dalej jako: „Umowa powierzenia”) 

zawarta w ______ dd.mm.rrrr roku pomiędzy: 

 

ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58; 60-479 Poznań,  REGON: 300455398; NIP: 782-23-77-160 

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego nr KRS: 0000269806,  Kapitał zakładowy: 4 678 073 700 zł, w całości wpłaconym, 

reprezentowaną przez:  

_____________________________________, 

zwaną dalej: „Administratorem danych”, 

 

a 

 

_______________________ z siedzibą w _______________________, ul. _______________________, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
___________________________________________, ___ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS ________________, NIP ________________, REGON 
__________________, kapitał zakładowy ________________ zł, reprezentowaną przez: 

__________________ – __________________ 

__________________ – __________________ 

 

/albo/ 

___________________zamieszkałą/ym przy ul. __________________, 00-00 ______________, 
prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą _____________________, wpisaną/-ym do CEIDG, 
główne miejsce wykonywania działalności: ul. _______________________, _______________________, 
NIP ___________________, REGON _______________, PESEL: ___________________,  

zwaną dalej: Procesorem. 

 

Administrator i Procesor są zwani dalej łącznie „Stronami”, a każdy z nich z osobna „Stroną”. 
 

Mając na uwadze, iż Strony zawarły Umowę nr ……… z dd.mm.rrrr roku, a współpraca Stron w ramach 
wykonywania Umowy wymaga powierzenia Procesorowi do przetwarzania danych osobowych, Strony zgodnie 
postanowiły, co następuje: 

§ 1  
Przedmiot Umowy 

1. wszelkie terminy pisane w umowie powierzenia z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w umowie, chyba 
że umowa powierzenia wyraźnie stanowi inaczej. 

2. w związku z wykonywaniem umowy, administrator danych powierza procesorowi do przetwarzania dane 
osobowe swoich ……pracowników enea operator. (dalej jako: „dane osobowe”) na zasadach określonych w 
umowie powierzenia. 

3. zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych obejmuje: 
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a) imiona i nazwiska, 
b) stanowisko służbowe, 

 

4. zakres powierzenia określony w ust. 3 powyżej, może zostać w każdym momencie rozszerzony lub 
ograniczony przez administratora danych. ograniczenie lub rozszerzenie może być dokonane poprzez 
przesłanie przez administratora danych do procesora nowego zakresu powierzonych do przetwarzania danych 
osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail procesora………….). w przypadku braku 
odpowiedzi procesora w ciągu 3 dni roboczych od daty wysłania wiadomości przez administratora danych 
przyjmuje się, że procesor zaakceptował zmianę zakresu powierzenia. 

5. procesor zobowiązany jest przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu należytego wykonania umowy i 
zobowiązuje się stosować taki charakter przetwarzania danych osobowych, który jest uzasadniony dla celu 
wykonania umowy. 

6. procesor nie jest uprawniony do przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej w rozumieniu 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 (dalej jako” „rodo”), bez 
uprzedniej wyraźnej zgody administratora danych. 

7. z tytułu wykonywania świadczeń określonych w umowie powierzenia procesorowi nie przysługuje dodatkowe 
wynagrodzenie ponad wynagrodzenie określone w umowie. 

 
§ 2  

oświadczenia i obowiązki procesora 

1. procesor niniejszym oświadcza i gwarantuje, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz 
wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie umowy powierzenia zgodnie z 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terytorium polski. w szczególności procesor oświadcza i 
gwarantuje, że zna i stosuje zasady ochrony danych osobowych wynikające z rodo. 

2. procesor zobowiązuje się w szczególności: 
A) przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie określonym w umowie powierzenia i wyłącznie celu 

należytego wykonania umowy; 
b) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora danych (tj. przekazane 

w formie instrukcji, lub w innym pisemnym lub elektronicznym dokumencie dostarczonym Procesorowi przez 
Administratora), chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo unijne lub krajowe – w takim 
przypadku Procesor informuje Administratora danych drogą elektroniczną na adres email 
eop.iod@operator.enea.pl– przed rozpoczęciem przetwarzania – o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to 
nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny; 

c) przetwarzać Dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami na terytorium Polski, w szczególności 
przetwarzać Dane osobowe zgodnie z RODO oraz polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia 
stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski, Umową powierzenia oraz 
instrukcjami Administratora danych; 

d) posługiwać się przy wykonywaniu Umowy powierzenia jedynie osobami, którym zostało udzielone imienne 
upoważnienie do przetwarzania danych w formie pisemnej; 

e) przeszkolić wszystkie osoby, którym ma być nadane powyższe upoważnienie, z tematyki ochrony danych 
osobowych oraz odpowiedzialności karnej i cywilnej z tytułu nieprzestrzegania przepisów regulujących 
ochronę danych osobowych; 

f) prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych Danych osobowych i na 
każdorazowe żądanie udostępnić ją Administratorowi danych; 

g) zobowiązać, w formie pisemnej, osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy powierzenia do 
zachowania Danych osobowych w tajemnicy; 

h) wszyscy członkowie Personelu Procesora, którzy mają dostęp do Danych osobowych, będą przetwarzali Dane 
osobowe wyłącznie na polecenie Administratora danych, chyba że wymaga tego od niej prawo unijne lub 
prawo krajowe; 
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i) przetwarzać Dane osobowe wyłączenie w miejscu oraz na urządzeniach zarządzanych przez Procesora lub 
Administratora danych, z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych 
wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa; 

j) wspierać Administratora danych, w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych, w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie 
wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO (Prawa osoby, której dane dotyczą). Wsparcie 
Procesora powinno odbywać się w formie i terminie umożliwiającym należytą i terminową realizację takich 
obowiązków przez Administratora danych. Wobec powyższego Procesor jest w szczególności zobowiązany 
do: 

− udzielania informacji oraz ujawnienia Danych osobowych na żądanie Administratora danych w terminie 3 Dni 
Roboczych w formie określonej przez Administratora danych;  

− Procesor powinien również niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, poinformować 
Administratora danych o wniosku dotyczącym realizacji praw osoby, której dane dotyczą, złożonym u 
Procesora; w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Procesor nie będzie jednak odpowiadał na taki wniosek 
bez uprzedniej zgody lub wyraźnego polecenia Administratora danych; 

k) pomagać Administratorowi danych wywiązać się z obowiązków określonych w RODO, a w szczególności tych 
wskazanych w art. 32-36 RODO), tj. w szczególności w zakresie: 

− zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania Danych osobowych poprzez wdrożenie stosownych środków 
technicznych oraz organizacyjnych zgodnie z § 3 Umowy powierzenia; 

− procedury zgłaszania naruszeń ochrony Danych osobowych organowi nadzorczemu oraz zawiadamiania 
osób, których dane dotyczą o takim naruszeniu, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia; 

− dokonywania przez Administratora danych oceny skutków dla ochrony danych oraz przeprowadzania 
konsultacji Administratora danych z organem nadzorczym; 

l) udostępniać Administratorowi danych, na każde jego żądanie, nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, 
wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez Administratora danych obowiązków 
wynikających z przepisów prawa, o których mowa w ust. 1, a w szczególności z RODO, oraz umożliwić 
Administratorowi danych lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora danych przeprowadzanie 
audytów, w tym inspekcji, zgodnie z § 6 Umowy powierzenia; 

m) prowadzić w formie pisemnej rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu 
Administratora danych, zgodnie z art. 30 RODO; 

n) współpracować z Administratorem danych w razie prowadzenia kontroli, audytu czy inspekcji w zakresie 
przetwarzania Danych osobowych przez uprawniony organ lub w związku z prowadzonym przez 
Administratora danych audytem; 

o) przekazywać Administratorowi danych kopie protokołów kontroli, wystąpień lub stanowisk organów, 
skierowanych do Procesora, bez odrębnego wezwania Administratora danych, nie później niż w ciągu 3 Dni 
Roboczych od dnia ich otrzymania; 

p) niezwłocznie informować Administratora danych, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi 
naruszenie RODO lub innych przepisów unijnych lub krajowych o ochronie danych. Procesor przekazuje taką 
informację w formie elektronicznej na adres e-mail eop.iod@operator.enea.pl, a informacja ta powinna 
zawierać w szczególności: 1) wskazanie przepisu, który narusza wydane polecenie oraz 2) uzasadnienie 
zawierające argumenty natury faktycznej i prawnej. 

3. PROCESOR UZNAJE OBOWIĄZEK OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZA OBOWIĄZEK WSZYSTKICH 
CZŁONKÓW PERSONELU PROCESORA, NIEZALEŻNIE OD STOSUNKU PRAWNEGO ŁĄCZĄCEGO 
PROCESORA Z POWYŻSZYMI OSOBAMI. JEDNOCZEŚNIE PROCESOR ZOBOWIĄZUJE SIĘ, ŻE W 
PRZYPADKU, GDY KTÓRAKOLWIEK Z OSÓB WSKAZANYCH W ZDANIU POPRZEDNIM NARUSZY 
JAKIKOLWIEK ZASADY PRZESTRZEGANIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, PROCESOR 
NIEZWŁOCZNIE ODSUNIE JĄ OD WYKONYWANIA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z UMOWĄ 
POWIERZENIA ORAZ UNIEMOŻLIWI JEJ DOSTĘP DO JAKICHKOLWIEK DANYCH OSOBOWYCH. 

 
§ 3  

Środki zabezpieczenia Danych osobowych 

1. PROCESOR ZOBOWIĄZUJE SIĘ WDROŻYĆ I STOSOWAĆ ODPOWIEDNIE ŚRODKI TECHNICZNE I 
ORGANIZACYJNE, ABY ZAPEWNIĆ STOPIEŃ BEZPIECZEŃSTWA ODPOWIADAJĄCY RYZYKU 
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NARUSZENIA PRAW LUB WOLNOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYCH DANE OSOBOWE BĘDĄ 
PRZETWARZANE NA PODSTAWIE UMOWY POWIERZENIA ORAZ ZAPEWNIĆ REALIZACJĘ ZASAD 
OCHRONY DANYCH W FAZIE PROJEKTOWANIA (PRIVACY BY DESIGN) ORAZ DOMYŚLNEJ OCHRONY 
DANYCH (PRIVACY BY DEFAULT) – ART. 25 RODO. PROCESOR JEST ZOBOWIĄZANY WDROŻYĆ 
ODPOWIEDNIE ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, KTÓRE ZOSTAŁY WYMIENIONE W 
ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO UMOWY POWIERZENIA.  

2. ADMINISTRATOR DANYCH MA PRAWO WYDAWAĆ PROCESOROWI WIĄŻĄCE INSTRUKCJE 
DOTYCZĄCE WDROŻENIA DODATKOWYCH/NOWYCH ŚRODKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH. 
PROCESOR POWINIEN WDROŻYĆ TAKIE ŚRODKI W TERMINIE UPRZEDNIO UZGODNIONYM Z 
ADMINISTRATOREM DANYCH. 

 
§ 4  

Obowiązki informacyjne Procesora. Incydenty 

1. PROCESOR ZOBOWIĄZANY JEST NIEZWŁOCZNIE, JEDNAKŻE NIE PÓŹNIEJ NIŻ W CIĄGU DWÓCH DNI 
ROBOCZYCH OD DNIA POWZIĘCIA INFORMACJI, ZAWIADOMIĆ ADMINISTRATORA DANYCH NA 
ADRES E-MAIL: EOP.IOD@OPERATOR.ENEA.PL O: 

a) prowadzonej lub planowanej kontroli, audycie czy inspekcji w zakresie przetwarzania Danych osobowych u 
Procesora lub Sub-procesora oraz umożliwić Administratorowi danych udział w tej kontroli, audycie czy 
inspekcji, o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego ani organ prowadzący 
kontrolę; 

b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem lub udziałem Sub-procesorów w sprawach dotyczących ochrony 
Danych osobowych prowadzonych przez organy administracji państwowej lub samorządowej, w tym w 
szczególności przez krajowy organ nadzoru (w tym w szczególności wszelkiej korespondencji z PUODO lub 
innym organem nadzorczym z ww. organami, decyzjach przez nie wydanych, rozpatrywanych skarg, 
prowadzonych lub zapowiedzianych kontrolach), Policję lub sąd (w tym w szczególności wszelkich 
postępowaniach, których przedmiotem byłoby powierzenie w przetwarzanie Danych osobowych), chyba że 
będzie to sprzeczne z decyzją wydaną przez organy administracji publicznej lub z przepisami prawa – o 
których posiada wiedzę. 

2. PROCESOR ZOBOWIĄZANY JEST NIEZWŁOCZNIE, NIE PÓŹNIEJ JEDNAK NIŻ W CIĄGU 12 GODZIN, 
ZAWIADOMIĆ ADMINISTRATORA DANYCH O KAŻDYM ZAISTNIAŁYM INCYDENCIE (DALEJ JAKO: 
„INCYDENT”) PRZEZ KTÓRY ROZUMIE SIĘ: 

a) naruszenie zasad ochrony Danych osobowych lub 
b) podejrzenie naruszenia lub  
c) próbę naruszenia zasad ochrony Danych osobowych. 
3. ZGŁOSZENIE INCYDENTU POWINNO ZOSTAĆ DOKONANE DROGĄ TELEFONICZNĄ POD NR 61 

8845650  ORAZ JEDNOCZEŚNIE NA ADRES E-MAIL: EOP.IOD@OPERATOR.ENEA.PL I ZAWIERAĆ CO 
NAJMNIEJ NASTĘPUJĄCE INFORMACJE: 

a) szczegółowy opis Incydentu, a w szczególności datę, czas trwania, miejsce wystąpienia Incydentu i jego skalę 
(m.in. przybliżona liczba osób, których dotyczy Incydent oraz kategorie tych osób); 

b) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe do osoby, mogącej udzielić dalszych informacji o Incydencie; 
c) opis zastosowanych przez Procesora środków w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków 

Incydentu. 
4. PROCESOR ZOBOWIĄZANY JEST NIEZWŁOCZNIE, JEDNAKŻE NIE PÓŹNIEJ JEDNAK NIŻ W CIĄGU 12 

GODZIN PRZEKAZAĆ ADMINISTRATOROWI DANYCH WSZELKIE DOKUMENTY I INFORMACJE 
ZWIĄZANE Z INCYDENTEM NA KAŻDE ŻĄDANIE ADMINISTRATORA DANYCH.  

5. PROCESOR ZOBOWIĄZANY JEST ZASTOSOWAĆ SIĘ DO WSZELKICH WYTYCZNYCH LUB POLECEŃ 
ADMINISTRATORA DANYCH W CELU ZMINIMALIZOWANIA EWENTUALNYCH NEGATYWNYCH 
SKUTKÓW INCYDENTU I ZAPOBIEGNIĘCIA JEGO POWTÓRZENIU W PRZYSZŁOŚCI.  

10.  
§ 5  

Dalsze powierzenie przetwarzania Danych osobowych 

1. PROCESOR JEST UPRAWNIONY DO DALSZEGO POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH DALSZEMU 
PROCESOROWI (DALEJ JAKO: „SUB-PROCESOR”). JEDNOCZEŚNIE PROCESOR ZAPEWNIA, ŻE 
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BĘDZIE KORZYSTAŁ WYŁĄCZNIE Z USŁUG TAKICH SUB-PROCESORÓW, KTÓRZY ZAPEWNIAJĄ 
WYSTARCZAJĄCE GWARANCJE WDROŻENIA ODPOWIEDNICH ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I 
ORGANIZACYJNYCH, BY PRZETWARZANIE SPEŁNIAŁO WYMOGI RODO ORAZ PRZEPISÓW 
OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, WSKAZANYCH W § 2 
UST. 1 UMOWY POWIERZENIA, ORAZ ZAPEWNIAŁO OCHRONĘ PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE 
DOTYCZĄ. ZAAKCEPTOWANI PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH SUB-PROCESORZY ZOSTALI 
WYMIENIENI W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO UMOWY POWIERZENIA. 

2. W PRZYPADKU DALSZEGO POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z UST. 1 POWYŻEJ, 
PROCESOR ZOBOWIĄZANY JEST PRZED DOKONANIEM DALSZEGO POWIERZENIA, PRZEDSTAWIĆ 
ADMINISTRATOROWI DANYCH LISTĘ SUB-PROCESORÓW. PROCESOR ZOBOWIĄZANY JEST 
PONADTO DO UPRZEDNIEGO INFORMOWANIA ADMINISTRATORA DANYCH O WSZELKICH 
ZMIANACH DOTYCZĄCYCH DODANIA LUB ZASTĄPIENIA SUB-PROCESORÓW.  

3. ADMINISTRATOR DANYCH UPRAWNIONY JEST DO SPRZECIWIENIA SIĘ ZMIANOM SUB-
PROCESORÓW LUB DODANIU NOWYCH SUB-PROCESORÓW, O KTÓRYCH MOWA W UST. 1 
POWYŻEJ, BEZ WSKAZYWANIA PRZYCZYNY, JAK RÓWNIEŻ DO ZAŻĄDANIA ZAPRZESTANIA 
POWIERZANIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH SUB-PROCESOROWI, W RAZIE 
STWIERDZENIA, ŻE NIE DAJE ON GWARANCJI STOSOWANIA ODPOWIEDNICH ŚRODKÓW 
TECHNICZNYCH LUB ORGANIZACYJNYCH W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA DANYM 
OSOBOWYM.  

4. PROCESOR ZOBOWIĄZANY JEST ZAPEWNIĆ, ŻE UMOWY ZAWIERANE PRZEZ NIEGO Z SUB-
PROCESORAMI BĘDĄ ZAWIERAŁY TOŻSAME POSTANOWIENIA JAK TE ZAWARTE W UMOWIE 
POWIERZENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI BĘDĄ NAKŁADAŁY NA SUB-PROCESORÓW OBOWIĄZEK 
WDROŻENIA I STOSOWANIA CO NAJMNIEJ TAKIEGO SAMEGO POZIOM OCHRONY DANYCH 
OSOBOWYCH JAK PRZEWIDZIANY W UMOWIE POWIERZENIA.  

5. PROCESOR PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIAŁANIA LUB ZANIECHANIA PODMIOTU, KTÓREMU 
POWIERZYŁ DALSZE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH JAK ZA WŁASNE DZIAŁANIA LUB 
ZANIECHANIA. 

 
§ 6  

Audyty Administratora danych 

1. ADMINISTRATOR DANYCH UPRAWNIONY JEST DO DOKONANIA AUDYTU PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH PRZEZ PROCESORA NA ZASADACH OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM PARAGRAFIE. NA 
POTRZEBY NINIEJSZEGO PARAGRAFU PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH ROZUMIE SIĘ RÓWNIEŻ 
AUDYTORA ZEWNĘTRZNEGO DZIAŁAJĄCEGO NA ZLECENIE ADMINISTRATORA DANYCH. 

2. O ZAMIARZE DOKONANIA AUDYTU, ADMINISTRATOR DANYCH ZAWIADAMIA PROCESORA Z 7-
DNIOWYM WYPRZEDZENIEM, WSKAZUJĄC TERMIN AUDYTU W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH, 
GDY PRZEPROWADZENIE AUDYTU JEST NIEZBĘDNE DLA ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI 
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, W TYM ICH BEZPIECZEŃSTWA, ADMINISTRATOR DANYCH 
MOŻE DOKONAĆ AUDYTU BEZ ZAWIADOMIENIA, O KTÓRYM MOWA W ZDANIU POPRZEDZAJĄCYM.  

3. PROCESOR ZOBOWIĄZANY JEST WSPÓŁPRACOWAĆ Z ADMINISTRATOREM DANYCH W TOKU 
AUDYTU, W SZCZEGÓLNOŚCI: 

a) umożliwić Administratorowi danych dostęp do wszystkich pomieszczeń, w których ma miejsce przetwarzanie 
Danych osobowych; 

b) umożliwić Administratorowi wgląd do dokumentacji dotyczącej przetwarzania Danych osobowych oraz 
wszelkich systemów informatycznych, wykorzystywanych przez Procesora w celu przetwarzania Danych 
osobowych oraz ich dokumentacją; 

c) niezwłocznie udzielać Administratorowi danych wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przetwarzania 
Danych osobowych.  

4. DOKONANIE AUDYTU POTWIERDZANE JEST PROTOKOŁEM. NA ZAKOŃCZENIE AUDYTU, O KTÓRYM 
MOWA POWYŻEJ, PRZEDSTAWICIEL ADMINISTRATORA DANYCH SPORZĄDZA PROTOKÓŁ W 2 
(DWÓCH) EGZEMPLARZACH, KTÓRY PODPISUJĄ PRZEDSTAWICIELE OBU STRON. W RAZIE 
ODMOWY PODPISANIA PROTOKOŁU PRZEZ PRZEDSTAWICIELA PROCESORA, PRZEDSTAWICIEL 
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ADMINISTRATORA DANYCH CZYNI NA PROTOKOLE STOSOWNĄ WZMIANKĘ I PODPISUJE 
PROTOKÓŁ SAMODZIELNIE.  

5. PO ZAKOŃCZENIU AUDYTU, ADMINISTRATOR DANYCH MOŻE PRZEKAZAĆ PROCESOROWI 
WYTYCZNE LUB UWAGI, DO KTÓRYCH PROCESOR ZOBOWIĄZANY JEST SIĘ ZASTOSOWAĆ W 
TERMINIE WSKAZANYM PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH.  

6. ADMINISTRATOR DANYCH JEST UPRAWNIONY DO DOKONYWANIA AUDYTÓW RÓWNIEŻ U SUB-
PROCESORÓW. PROCESOR ZOBOWIĄZANY JEST ZAPEWNIĆ, ŻE W UMOWACH ZAWIERANYCH Z 
SUB-PROCESORAMI ZOSTANIE PRZEWIDZIANE UPRAWNIENIE ADMINISTRATORA DANYCH DO 
DOKONANIA AUDYTU U SUB-PROCESORA, NA ZASADACH NIE MNIEJ KORZYSTNYCH DLA 
ADMINISTRATORA DANYCH NIŻ WSKAZANE W NINIEJSZYM USTĘPIE.  

 
§ 7  

Odpowiedzialność Procesora. Kary umowne 

1. PROCESOR PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU NIENALEŻYTEGO WYKONANIA LUB 
NIEWYKONANIA UMOWY POWIERZENIA LUB Z TYTUŁU NARUSZENIA PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH 
ZASADY OCHRONY DANYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI OKREŚLONYCH W § 2 UST. 1 UMOWY.  

2. PROCESOR ZAPŁACI ADMINISTRATOROWI DANYCH KARĘ UMOWNĄ W KAŻDYM Z NASTĘPUJĄCYCH 
PRZYPADKÓW: 

a) w przypadku opóźnienia Procesora w przekazaniu informacji o Incydencie, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia, 
w wysokości 500 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;  

b) w przypadku naruszenia postanowień Umowy powierzenia innych niż wskazane w pkt a), w wysokości 1000 
zł za każdy przypadek naruszenia; 

c) w przypadku uchybienia terminowi dochowania czynności, o których mowa w § 8 Umowy powierzenia, w 
wysokości 1000 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

3. ADMINISTRATOR DANYCH JEST UPRAWNIONY DO DOCHODZENIA ODSZKODOWANIA W PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI,  
W RAZIE GDYBY SZKODA PRZEKRACZAŁA WARTOŚĆ NALICZONYCH KAR UMOWNYCH.  

4. KARY UMOWNE PŁATNE SĄ W TERMINIE 7 (SIEDMIU) DNI OD DNIA OTRZYMANIA PRZEZ 
PROCESORA NOTY OBCIĄŻENIOWEJ NA RACHUNEK BANKOWY WSKAZANY W NOCIE 
OBCIĄŻENIOWEJ. 

5. W PRZYPADKU NARUSZENIA PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH Z 
PRZYCZYN LEŻĄCYCH PO STRONIE PROCESORA, PROCESOR ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ZWROTU 
WSZELKICH KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH, WYNIKAJĄCYCH Z 
PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA SĄDOWEGO, OSTATECZNEJ DECYZJI ORGANU LUB ZAWARTEJ ZA 
ZGODĄ PROCESORA UGODY, W TYM KOSZTÓW PUBLIKACJI ORZECZENIA LUB OŚWIADCZENIA, 
KOSZTÓW PROCESU, ODSZKODOWAŃ, ZADOŚĆUCZYNIEŃ, KTÓRE TEN PONIESIE W ZWIĄZKU Z 
NARUSZENIEM PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN 
LEŻĄCYCH PO STRONIE PROCESORA. W RAZIE WYTOCZENIA PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ 
POWÓDZTWA PRZECIWKO ADMINISTRATOROWI DANYCH Z TYTUŁU NARUSZENIA PRAW OSOBY 
TRZECIEJ W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH OCHRONĘ DANYCH 
OSOBOWYCH Z PRZYCZYN LEŻĄCYCH PO STRONIE PROCESORA, PROCESOR WSTĄPI DO 
POSTĘPOWANIA W CHARAKTERZE STRONY POZWANEJ, A W RAZIE BRAKU TAKIEJ MOŻLIWOŚCI 
WYSTĄPI Z INTERWENCJĄ UBOCZNĄ PO STRONIE POZWANEJ. PROCESOR ZAPŁACI 
ADMINISTRATOROWI DANYCH WW. KWOTY W TERMINIE 7 (SIEDMIU) DNI OD DNIA 
UPRAWOMOCNIENIA SIĘ ORZECZENIA, WYDANIA OSTATECZNEJ DECYZJI ORGANU LUB ZAWARCIA 
UGODY. 

6. NIEZALEŻNIE OD OBOWIĄZKÓW OKREŚLONYCH W UST. 5, PROCESOR ZOBOWIĄZANY JEST DO 
DOSTARCZANIA W TOKU POSTĘPOWAŃ TAM WSKAZANYCH, WSZELKICH KONIECZNYCH 
WYJAŚNIEŃ, INFORMACJI LUB DOKUMENTÓW. PROCESOR ZOBOWIĄZUJE SIĘ RÓWNIEŻ DO 
PODEJMOWANIA UZASADNIONYCH, DOPUSZCZALNYCH PRAWNIE CZYNNOŚCI, MAJĄCYCH NA 
CELU UCHRONIENIE ADMINISTRATORA DANYCH PRZED POSTĘPOWANIAMI, SKARGAMI, 
DZIAŁANIAMI PRAWNYMI LUB INNYMI CZYNNOŚCIAMI, BĘDĄCYMI WYNIKIEM NARUSZENIA PRZEZ 
PROCESORA ZASAD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. 
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§ 8  

Usunięcie Danych osobowych 

1. NIE PÓŹNIEJ NIŻ W CIĄGU 7 (SIEDMIU) DNI OD DNIA WYGAŚNIĘCIA LUB ROZWIĄZANIA UMOWY 
POWIERZENIA, PROCESOR ZOBOWIĄZUJE SIĘ:  

a) komisyjnie zniszczyć wszelkie nośniki Danych osobowych (w tym wszelkie kopie Danych osobowych, w tym 
kopie robocze i archiwalne) oraz doręczyć Administratorowi danych pisemne oświadczenie (forma pisemna 
pod rygorem nieważności) o ich zniszczeniu podpisane przez Procesora oraz wszystkich członków komisji, 
którzy uczestniczyli w zniszczeniu albo  

b) zwrócić Administratorowi danych w/w nośniki Danych osobowych 

– w zależności od żądania Administratora danych, złożonego Procesorowi za pomocą poczty elektronicznej 
na adres email _________ – z uwzględnieniem ust. 2 poniżej.  

2. OŚWIADCZENIE O ZNISZCZENIU NOŚNIKÓW ZOSTANIE PRZESŁANE PRZEZ PROCESORA W FORMIE 
SKANU PODPISANEGO DOKUMENTU NA ADRES EMAIL: EWA.KOZLOWSKA@OPERATOR.ENEA.PL, A 
ORYGINAŁ, W TERMINIE 3 DNI ROBOCZYCH OD DNIA ZNISZCZENIA NOŚNIKÓW DANYCH 
OSOBOWYCH, WYŚLE LISTEM POLECONYM LUB DORĘCZY OSOBIŚCIE NA ADRES:. 

3. W CELU UNIKNIĘCIA WĄTPLIWOŚCI STRONY ZGODNIE OŚWIADCZAJĄ, ŻE W PRZYPADKU DANYCH 
OSOBOWYCH ZAPISANYCH W INFRASTRUKTURZE INFORMATYCZNEJ, TAKIEJ JAK SERWERY, 
KOMPUTERY, NOŚNIKI PAMIĘCI MASOWEJ LUB INNY SPRZĘT KOMPUTEROWY, ADMINISTRATOR 
DANYCH NIE JEST UPRAWNIONY DO ŻĄDANIA WYDANIA MU ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY 
INFORMATYCZNEJ, O KTÓREJ MOWA POWYŻEJ, W KTÓRYCH ZOSTAŁY ZAPISANE DANE 
OSOBOWE. DANE OSOBOWE ZAPISANE W INFRASTRUKTURZE INFORMATYCZNEJ ZOSTANĄ W 
TAKIM WYPADKU TRWALE ZNISZCZONE (USUNIĘTE) PRZEZ PROCESORA, BEZ MOŻLIWOŚCI ICH 
ODTWORZENIA (PRZYWRÓCENIA) W JAKIKOLWIEK SPOSÓB. 

 
§ 9  

Okres obowiązywania 

1. UMOWA POWIERZENIA ZOSTAJE ZAWARTA NA CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY. DLA UNIKNIĘCIA 
WSZELKICH WĄTPLIWOŚCI STRONY POTWIERDZAJĄ, ŻE UMOWA POWIERZENIA WYGASA W 
KAŻDYM WYPADKU ZAKOŃCZENIA OKRESU OBOWIĄZYWANIA UMOWY, NIEZALEŻNIE OD 
PRZYCZYNY. 

2. UMOWA POWIERZENIA MOŻE BYĆ WYPOWIEDZIANA PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH, ZE 
SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM, W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WAŻNYCH PRZYCZYN, PRZEZ KTÓRE 
STRONY ROZUMIEJĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI:  

a) naruszenie przez Procesora któregokolwiek z postanowień Umowy powierzenia; 
b) naruszenie przez Procesora lub Sub-procesora przepisów regulujących ochronę danych osobowych, w 

szczególności tych wymienionych w § 2 ust. 1 Umowy powierzenia; 
c) niezastosowanie się do wytycznych lub uwag Administratora danych, skierowanych do Procesora na 

podstawie § 3 ust. 2, § 4 ust. 5, § 6 ust. 5 Umowy powierzenia. 
3. STRONY NINIEJSZYM POTWIERDZAJĄ, ŻE WYPOWIEDZENIE UMOWY POWIERZENIA PRZEZ 

ADMINISTRATORA DANYCH STANOWI WAŻNĄ PRZYCZYNĘ UPRAWNIAJĄCĄ ADMINISTRATORA 
DANYCH DO WYPOWIEDZENIA UMOWY ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM. PROCESOROWI NIE 
PRZYSŁUGUJĄ JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA WOBEC ADMINISTRATORA DANYCH W ZWIĄZKU Z 
WYPOWIEDZENIEM UMOWY POWIERZENIA I UMOWY. 

4. JEŻELI PROCESOR POWIERZA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH SUB-PROCESOROWI, TO 
ZOBOWIĄZUJE SIĘ ZAWRZEĆ TAK UKSZTAŁTOWANĄ UMOWĘ POMIĘDZY NIM A SUB-PROCESOREM, 
ŻE WYPOWIEDZENIE UMOWY POWIERZENIA BĘDZIE POWODOWAŁO JEDNOCZESNE ROZWIĄZANE 
UMOWY ZAWARTEJ PRZEZ PROCESORA Z SUB-PROCESOREM. 

§ 10  
Postanowienia końcowe 

1. UMOWA POWIERZENIA WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM JEJ PODPISANIA PRZEZ STRONY. 
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2. PROCESOR NIE MOŻE PRZENIEŚĆ PRAW LUB OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY 
POWIERZENIA NA JAKIKOLWIEK PODMIOT BEZ UPRZEDNIEJ ZGODY ADMINISTRATORA DANYCH W 
FORMIE PISEMNEJ POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI. 

3. DO UMOWY POWIERZENIA ZASTOSOWANIE MA PRAWO POLSKIE. 
4. WSZELKIE ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA UMOWY POWIERZENIA WYMAGAJĄ ZACHOWANIA FORMY 

PISEMNEJ POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI. 
5. SĄDEM WŁAŚCIWYM DLA ROZSTRZYGANIA SPORÓW POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ 

UMOWY POWIERZENIA JEST SĄD WŁAŚCIWY DLA SIEDZIBY ADMINISTRATORA DANYCH. 
6. UMOWĘ SPORZĄDZONO W DWÓCH JEDNOBRZMIĄCYCH EGZEMPLARZACH, PO JEDNYM DLA 

KAŻDEJ ZE STRON.  

 

 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

Administrator danych     Procesor 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

WYKAZ SUB-PROCESORÓW 

 

Lista zaakceptowanych przez Administratora danych Sub-procesorów, którym Procesor może podpowierzyć 
przetwarzanie Danych osobowych 

1) 

2) 

3) 

itd. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE ZOBOWIĄZANY JEST WDROŻYĆ 
PROCESOR 

 

 
1. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób 

fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia  Procesor  zobowiązany jest w szczególności do: 
a) zapewnienia  przetwarzania danych  na zasadach  określonych w art. 5 RODO; 
b) zapewnienia   legalności przetwarzana  danych zgodnie z art. 6–11 RODO; 
c) zapewnienia  realizacji praw  osób których dane dotyczą zgodnie z art. 12-23 RODO; 
d) wypełniania obowiązków w zakresie przetwarzania danych ciążących na podstawie  art. 24-31 RODO; 
e) zapewnienia  bezpieczeństwa przetwarzania danych zgodnie z art. 32-36 RODO; 
f) spełnienia wymagań w zakresie przekazywania danych do państw trzecich i instytucji międzynarodowych 

zgodnie z art. 44–49 RODO , jeśli taka potrzeba zaistnieje. 
2. Procesor zobligowany jest do  wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych między innymi 

do: 
a) przeszkolenia wszystkich osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych w tym  zabezpieczeń systemów  

informatycznych;  
b) nadania pisemnego  upoważnienia pracownikom dopuszczonym do przetwarzania danych osobowych ;. 
c) zobligowania pracowników do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych oraz sposobu 

ich zabezpieczenia; 
d) określenia obszaru, w którym dane osobowe są przetwarzane i doboru odpowiednich zabezpieczeń 

uniemożliwiających dostęp osób nieupoważnionym. 
e) spełnienia wymogów zasady „Czystego ekranu „ i „Zasady czystego biurka” przed dostępem osób 

nieupoważnionych; 
f) określenia zasad bezpieczeństwa dokumentów tradycyjnych  i przetwarzanych na urządzeniach mobilnych 

(w tym szyfrowanie dysków)  przetwarzających dane osobowe poza siedzibą Procesora; 
g) wprowadzenie indywidualnych mechanizmów uwierzytelniania  wszystkim pracownikom przetwarzających 

dane osobowe w systemach informatycznych i ich systematycznego zmieniania oraz nikomu ich nie 
udostępniania ; 

h) zapewnienia aby wszystkie dokumenty zawierające dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną zostały   
zaszyfrowane.   Hasło do dokumentu powinno być przekazane innym kanałem komunikacji  niż przekazany 
został dokument np. smsem; 

i) zapewnienia stosowania ochrony firewall  w sytuacji, kiedy system informatyczny połączony jest z siecią 
publiczną; 

j) zainstalowania oprogramowania antywirusowego i systematyczne jego aktualizowanie; 
k) wykonywania systematycznie kopii zapasowych systemów informatycznych.  Zabronione jest  

przechowywanie kopii zapasowych  w tym samym miejscu, gdzie znajdują się dane źródłowe. Po 
zrealizowaniu celu lub okresu przechowywania danych kopie zapasowe powinny być trwale usuwane; 

l) używania wyłącznie służbowych  komputerów oraz korzystania tylko ze służbowych  skrzynek e-mailowych 
przy przetwarzaniu danych osobowych;  

m) stosowania pseudonimizacji,  która polega na zastąpieniu jednego atrybutu w zapisie innym atrybutem. 
Pseudoniminizacja jest skutecznym środkiem bezpieczeństwa, pozwalającym ograniczać możliwość 
tworzenia powiązań zbioru danych z prawdziwą tożsamością osoby, której dane dotyczą; 

n) stosowania anonimizacji danych osobowych – polegającego na takim przekształceniu danych osobowych 
po którym nie można (w rozsądnym wymiarze czasowym) już przyporządkować poszczególnych informacji 
osobistych lub rzeczowych do zidentyfikowania osoby fizycznej. Proces anonimizacji musi być trwały i 
nieodwracalny. 

 

Dodatkowe środki techniczne i organizacyjne wdrożone przez Procesora:  

………………………………. 
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