
1 
 

KLAUZULE DO UMÓW STOSOWANE W POSTĘPOWANIACH PROWADZONYCH NA 

PODSTAWIE Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych-Doprogowych 

udzielanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w 

Olsztynie niepodlegających Ustawie Prawo Zamówień Publicznych ustawy z dnia 

11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019, poz. 2019). 

 

KLAUZULA RODO.  

1. Strony zobowiązują się do: 

a) przekazania niezbędnych danych osobowych w celu realizacji umowy; 

b) przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie z umową, ogólnym 

rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz z 

innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa 

osób, których dane dotyczą. 

2. Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okres:  

a) niezbędny do realizacji umowy, a po zakończeniu, w związku z obowiązkami 

prawnymi Zamawiającego wynikającymi z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa (np. czas archiwizacji);  

b) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Zamawiającego w związku z 

prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec 

Zamawiającego, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w 

powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

3. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywało wyłącznie w zakresie i celu 

wskazanym w umowie oraz zgodnie z jej postanowieniami, a także z przepisami 

Umowy i RODO, w szczególności z art. 32, dotyczącym bezpieczeństwa 

przetwarzania danych. Strony zobowiązują się, przy przetwarzaniu powierzonych 

danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 

osobowych. 

4. Jeżeli w związku z wejściem w życie RODO w prawie krajowym zostaną 

wprowadzone regulacje prawne wymagające dostosowania zapisów umowy w 

zakresie ochrony danych osobowych, strony niezwłocznie podejmą działania w 

celu dostosowania jej postanowień do obowiązujących przepisów prawa w tym 

zakresie.  
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5. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego 

znajduje się na stronie: http://mpec.olsztyn.pl/pl/mpec/rodo. 

 

KLAUZULA DOTYCZĄCA OCHRONY ŚRODOWISKA 

1. Zobowiązuje się Wykonawcę do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie 

ochrony środowiska. 

2. Wykonawca oświadcza, że zna wymagania prawa w zakresie ochrony środowiska 

dotyczące czynności, które będą wykonywane podczas realizacji zlecenia, oraz 

skutków tych czynności (emisja, odpady itp.) i posiada możliwości techniczne i 

środki, aby wymagania te dotrzymać. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada wszystkie pozwolenia i decyzje wymagane na 

podstawie obowiązujących przepisów ochrony środowiska, odpowiednio do 

zakresu prac świadczonych na rzecz MPEC Sp. z o.o. 

4. Jeżeli w trakcie realizacji umowy lub zlecenia, jakiś z dokumentów wymienionych 

w punkcie 3 straci ważność lub zostanie zmieniony – należy o tym poinformować 

Zamawiającego. 

5. W sytuacji określonej w punkcie 4, jeżeli stan ten może spowodować zagrożenie 

dla środowiska, MPEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia umowy 

lub cofnięcia zlecenia.  

6. Zdarzenie opisane w punkcie 5 nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń 

ze strony Wykonawcy względem Zamawiającego. Ponadto Wykonawca ma 

obowiązek usunąć z miejsca realizacji umowy/zlecenia odpady, które powstały 

tam w wyniku prowadzonych przez niego czynności. 

7. W razie potrzeby, dla zapewnienia możliwości zagospodarowania odpadów 

wytwarzanych przez Wykonawcę podczas realizacji zlecenia, MPEC Sp. z o.o. może 

wyrazić zgodę na czasowe umieszczenie na swoim terenie pojemnika/pojemników 

do gromadzenia odpadów. Zgoda może być wydana wyłącznie w formie pisemnej i 

określi: miejsce (wydzielony teren), czas i warunki udostępnienia terenu na ten 

cel. 

 

KLAUZULA DOTYCZĄCA BHP 

1. Zobowiązuje się Wykonawcę do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Przed rozpoczęciem pracy Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się  z: 

− zagrożeniami i przepisami wewnętrznymi w zakresie BHP na terenie MPEC  

Sp. z o.o. w Olsztynie, 
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− Instrukcją postępowania firm oraz osób z zewnątrz na terenie MPEC Sp. z 

o.o. w Olsztynie, 

− dostarczenia kopii: zaświadczeń odbytych szkoleń BHP (instruktaż ogólny, 

instruktaż stanowiskowy, szkolenie okresowe), zaświadczeń lekarskich 

stwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym 

stanowisku oraz świadectw kwalifikacyjnych osób, które będą wykonywały 

prace na terenie MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada wszystkie aktualne dokumenty pracowników, 

które są wymagane na podstawie obowiązującego prawa pracy, odpowiednio do 

zakresu świadczonych prac na rzecz MPEC Sp. z o.o. oraz jest w pełni świadomy 

odpowiedzialności karnej wynikającej z poświadczenia nieprawdy. 

4. Zobowiązuje się Wykonawcę do stałego i skutecznego komunikowania się z osobą 

odpowiedzialną za prace ze strony MPEC oraz sekcją ds. BHP i P.POŻ, 

uwzględniając zasady informowania o zagrożeniach i związanych z nimi środkach 

zapobiegawczych i ochronnych. 

5. Wykonawca obowiązany jest przestrzegać procedur i rozwiązań organizacyjnych 

(w tym Instrukcji, o których mowa w punkcie 2 drugim powyżej), także w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w MPEC Sp. z o.o. - Zamawiający 

monitoruje pracę Wykonawców oraz ma prawo do przeprowadzania 

niezapowiedzianych kontroli przestrzegania przepisów BHP i p.poż przez 

pracowników wykonawcy. 

6. W sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia oraz wypadku przy pracy, 

Wykonawca natychmiast informuje w formie udokumentowanej informacji osobę 

odpowiedzialną za prace ze strony MPEC oraz sekcję ds. BHP I P.POŻ. 

7. W sytuacji nieprzestrzegania przez Wykonawcę zasad określonych w punktach 1-

6, MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie zastrzega sobie prawo do natychmiastowego 

rozwiązania umowy. 

 

KLAUZULA DOTYCZĄCA INSTRUKCJI POSTEPOWANIA FIRM 

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z „Instrukcją postępowania firm oraz 

osób z zewnątrz na terenie MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie” oraz do przestrzegania 

wszystkich zapisów zawartych w dokumencie dostępnym do wglądu na stronie BIP 

Zamawiającego, tj. https://www.bip.mpec.olsztyn.pl/plik,79,1-ins-28-instrukcja-

postepowania-firm-pdf.pdf.  

https://www.bip.mpec.olsztyn.pl/plik,79,1-ins-28-instrukcja-postepowania-firm-pdf.pdf
https://www.bip.mpec.olsztyn.pl/plik,79,1-ins-28-instrukcja-postepowania-firm-pdf.pdf

