UMOWA EOŚ NR ……….../20…
UDOSTĘPNIENIA SŁUPÓW OSWIETLENIOWYCH JAKO NOŚNIKÓW
PLAKATÓW WYBORCZYCH

zawarta w dniu …………………………………….. pomiędzy

Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Rzemieślnicza 17/19, 81 - 855 Sopot, zarejestrowaną w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000109164, NIP 585-12-32-055, REGON 191251580, Kapitał
zakładowy 191 621 500, 00-zł, reprezentowaną przez:

zwaną dalej Udostępniającym,
a
reprezentowanym przez Pełnomocnika Wyborczego
………………………………………… (adres zamieszkania, PESEL)
oraz Pełnomocnika Finansowego
………………………………………………….. (adres zamieszkania, PESEL)
zwanym dalej Komitetem
§1
1.

Przedmiotem umowy jest odpłatne udostępnienie przez Udostępniającego, słupów oświetleniowych jako
nośnika

plakatów

wyborczych

kandydata/kandydatów

do……………………………………,

na

terenie…………………………………., dalej plakaty wyborcze.
2.

Liczba oraz lokalizacja słupów oświetleniowych, będących przedmiotem niniejszej Umowy, wyszczególniona została
w Załączniku nr 1 do Umowy.

3.

Udostępniający oświadcza, że słupy oświetleniowe są w stanie technicznym umożliwiającym umieszczenie na nich
plakatów wyborczych. Komitet oświadcza, że stan słupów oświetleniowych jest mu znany i że nie wnosi do niego
żadnych zastrzeżeń.
§2

Odpowiedzialność za wykonanie plakatów wyborczych, ich stan oraz treść, jak również za umieszczenie plakatów
wyborczych na słupach oświetleniowych, ponosi wyłącznie Komitet.
§3
1.

Komitet ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane jego działaniami własnymi jak również jego
pracowników i innych osób, w tym osób, którymi posłużył się przy realizacji lub w związku z realizacją niniejszej
Umowy, za wyjątkiem szkód będących skutkiem normalnego zużycia rzeczy.

2.

Udostępniający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i zniszczenie plakatów wyborczych umieszczonych
na słupach oświetleniowych spowodowane działaniem osób trzecich.

3.

Udostępniający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i zniszczenie plakatów wyborczych umieszczonych
na słupach oświetleniowych spowodowane działaniem czynników atmosferycznych.
§4

1.

Udostępniający nie ponosi odpowiedzialności za treść plakatów wyborczych.

2.

Udostępniający ma prawo odmówić wykonania usługi, pomimo zawarcia umowy, w sytuacji gdyby treść plakatów
wyborczych naruszała dobra osobiste osób trzecich lub w inny sposób łamała prawo.

3.

W sytuacji doręczenia Udostępniającemu prawomocnego orzeczenia wydanego na zgodnie art.111 ustawy z dnia z
dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, Udostępniający ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem
natychmiastowym i niezwłocznie dokonać demontażu plakatów wyborczych.
§5

1.

Sposób i miejsce umieszczenia plakatów wyborczych na słupach oświetleniowych nie może zagrażać
bezpieczeństwu ruchu drogowego.

2.

W przypadku demontaż plakatów wyborczych, w sytuacji, o której mowa w §4 ust. 3, Udostępniający nie zwraca
wynagrodzenia uiszczonego przez Komitet.
§6

1.

Uzgodnienia lokalizacji oraz uzyskania przewidzianych przepisami prawa zgód lub zezwoleń na umieszczenie
plakatów wyborczych z zarządcami dróg oraz innymi podmiotami jest obowiązkiem Komitetu.

2.

Komitet nie jest uprawniony do przystąpienia do rozmieszczania plakatów wyborczych przed przedstawieniem
Udostępniającemu kopii zgody Zarządcy Drogi na umieszczenie plakatów wyborczych.

3.

Udostępniający nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niezgodnego z przeznaczeniem lub przepisami prawa
umieszczenia plakatów wyborczych.

4.

Wysokość umieszczenia plakatów wyborczych oraz odległości od krawężnika jezdni winna spełniać wymagania
zarządcy drogi.
§7

1.

Udostępniający nie zapewnia Komitetowi wyłączności na umieszczenie plakatów wyborczych na słupach
wymienionych w Załączniku nr 1 i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ewentualnych konfliktów co do miejsca
zawieszenia pomiędzy Komitetami, które wykupiły powierzchnie reklamową na słupach.

2.

W przypadku umieszczenia przez Komitet większej liczby plakatów wyborczych niż wynika to z § 11 poniżej,
wówczas Udostępniający uprawniony będzie do obciążenia Komitetu opłatą, o której mowa w § 10, w podwójnej
kwocie za każdy dodatkowy plakat.
§8

1.

Sposób i miejsce umieszczania

plakatów wyborczych nie może utrudniać wykonania czynności

konserwacyjnych i eksploatacyjnych w obrębie słupów oświetleniowych oraz musi zapewniać zachowanie
czytelności tablic ostrzegawczych i znaków identyfikacyjnych słupów oświetleniowych.
2.

Plakaty wyborcze muszą zostać umieszczone na przystosowanych do tego celu płytach i nie mogą być przyklejone
bezpośrednio klejem do słupów oświetleniowych.

3.

Udostępniający nie wyraża zgody na zawieszanie banerów pomiędzy dwoma słupami oświetleniowymi lub słupem
oświetleniowym a innymi obiektami np. drzewo.

§9
W przypadku wymiany, naprawy lub likwidacji słupa oświetleniowego w trakcie trwania Umowy Komitet nie jest uprawniony
do roszczeń odszkodowawczych. O wszelkich takich przypadkach Udostępniający obowiązany jest powiadomić Komitet
mailowo w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia likwidacji słupa.
§ 10
Z tytułu udostępnienia słupów oświetleniowych ustala się opłatę biorąc pod uwagę rozmiar plakatu wyborczego:
a)

plakat o wymiarach poniżej 0, 50 m ² - cena netto / szt.…………………

b)

plakat o wymiarach powyżej 0, 50 m ² - cena netto/ szt. ………………
§ 11

1.

Wynagrodzenie należne Udostępniającemu z tytułu Umowy określa się jako iloczyn liczby plakatów wyborczych
oraz opłaty za jeden plakat zgodnie z § 10 .

2.

Liczba plakatów wyborczych poniżej 0,5 m² wynosi ………………….

3.

Liczba plakatów wyborczych powyżej 0,5 m² wynosi…………………..

4.

Kwota do zapłaty przez Komitet wynosi……………….…………………………………………………. złotych netto ,
tj.……………………….…………..złotych brutto………………………………………………
§ 12

1.

Należność w wysokości określonej w §11 ust. 4 będzie płatna przelewem na rachunek bankowy
Udostępniającego: PEKAO S.A. 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803 w terminie ……………… na podstawie faktury
VAT/rachunku.

2.

Plakaty wyborcze mogą zostać umieszczone na słupach oświetleniowych dopiero po zapłacie pełnej kwoty
wynagrodzenia za zajęcie określonej ilości słupów oświetleniowych na konto podane powyżej.
§ 13

Umowę zawarto na czas określony do dnia …………………………………… r.
§ 14
Umowa może być rozwiązana przez Udostępniającego ze skutkiem natychmiastowym w razie naruszenia przez Komitet
jej postanowień.
§ 15
Umieszczone plakaty wyborcze podlegają demontażowi przez Komitet i na jego koszt w terminie 30 dni od dnia:
a)

zakończenia wyborów;

b)

rozwiązania umowy.
§ 16

1.

W przypadku nie spełnienia wymagań określonych w § 15 czynności demontażu dokona firma zewnętrzna na zlecenie
Udostępniającego, a kosztem demontażu zostanie obciążony Komitet w zryczałtowanej kwocie 100,00 zł netto + 23 %
VAT za demontaż jednego plakatu wyborczego.

2.

W przypadku nie odebrania zdemontowanych plakatów wyborczych przez Komitet w ciągu 7 dni od dnia wezwania do
ich odbioru, plakaty nie podlegają zwrotowi.
§ 17

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 18
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§19
Spory wynikłe pomiędzy Stronami na tle wykonywania niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Udostępniającego.
§ 20
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych (ADO)
wobec danych osób imiennie wskazanych w Umowie, w tym przedstawicieli kontaktowych i osób wskazanych do realizacji
Umowy, jest: : ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot.
Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-oswietlenie@energa.pl lub
korespondencyjnie na adres ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot. Dane osobowe
wskazanych powyżej osób do kontaktu przetwarzane będą w celu realizacji Umowy.
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, f RODO, czyli w celu wykonania Umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy oraz jest
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Uzasadnionym
interesem ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne
do zawarcia Umowy. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać: Uprawnione organy publiczne, Podmioty Grupy Energa, na
podstawie wewnętrznych umów, Podmioty dostarczające korespondencję, Podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz
niszczenia dokumentacji, Podmioty świadczące usługi obsługi prawnej, Podmioty świadczące usługi technicznotechnologiczne oraz Podmioty świadczące usługi IT. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania. W zakresie realizacji Umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez
okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń. W zakresie realizacji uzasadnionych
interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego sprzeciwu wobec przetwarzania
danych. Informujemy o przysługującym prawie do: dostępu do danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych,
żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, po zakończeniu Umowy dodatkowo o prawie do usunięcia danych, po
zakończeniu okresów wynikających z przepisów prawa. Z uprawnień można skorzystać kontaktując się z ADO.
Informujemy o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Obowiązek informacyjny,
wynikający z art. 13 i 14 RODO, względem Przedstawicieli, których dane zostaną wskazane w Umowie, w tym do celów
kontaktowych bądź realizacji Umowy, zrealizują Strony Umowy, każda względem swojego Przedstawiciela.

§ 21
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Komitet

Udostępniający

Załącznik Nr 1

•

Nazwa Komitetu Wyborczego:…………………………………………………………………………

•

Miejscowość: …………………………………………………………………………………………….

•

Ilość plakatów: …………………………………………………………………………………………...

•

Imię i Nazwisko
Kandydata/ów:……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

•

Lokalizacja słupów należących do Energa Oświetlenie:
……………………………………………………………………………………………………………..

