UMOWA
zawarta w dniu
pomiędzy:
TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna, zwanym w dalszej treści niniejszej umowy TD,
reprezentowanym przez:
a. Adam Urbański – Pełnomocnik
którzy stosownie do art. 374 § 1 KSH oświadczają, co następuje:
a. nazwa spółki, jej siedziba i adres: TAURON Dystrybucja S.A.
31-035 Kraków ul. Podgórska 25A
b. nazwa, siedziba i adres oddziału Spółki w zakresie działalności którego zawierana jest umowa:
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach, ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice
c. oznaczenie sądu rejestrowanego i numer, pod którym spółka jest zarejestrowana: Sąd Rejonowy
dla Krakowa Śródmieścia Wydział, XI Wydział Gospodarczy Rejestru Sądowego,
KRS: 0000073321
d. kapitał zakładowy 560 611 250,96 złotych, kapitał wpłacony w całości
e. NIP: 611-020-28-60
a
Nr
1.

2.

________________________, zwanym/ną w dalszej treści niniejszej umowy Klient,
reprezentowanym przez:
a)
–

Klient i Sprzedawca są dalej zwani łącznie Stronami.
§1
1. TD oświadcza, że w Tarnowskich Górach przy skrzyżowaniu ul. Styczyńskiego i ul. Pokoju został
wybudowany słup nr 277719 (szt.1) sieci dystrybucyjnej nN (zwany dalej „słupem”). Orientacyjne miejsce
posadowienia słupa zawiera plan sytuacyjny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. TD oświadcza, iż jest właścicielem słupa, o którym mowa w ust. 1 powyżej, a jego prawa nie są w żaden
sposób ograniczone.
3. TD oświadcza, iż w chwili zawarcia niniejszej umowy słup nie jest już wykorzystywany do prowadzenia
działalności gospodarczej przez TD i nie jest mechanicznie i elektrycznie połączony z siecią dystrybucyjną
TD.
§2
1. TD przenosi na Klienta wszelkie przysługujące TD w dniu zawarcia niniejszej umowy - prawa do słupa
określone w § 1 ust. 1 umowy, w tym w szczególności prawa wynikające z faktu, iż słup stanowi nakłady
poczynione przez TD na gruncie, na którym słup został posadowiony.
2. W zamian za uzyskanie praw do słupa o których mowa w ust. 1 – Klient zobowiązuje się do zapłaty na
rzecz TD wartości tych praw podanej w § 3.
§3
1. Strony zgodnie ustalają, że wartość praw do słupów wynosi ___________________________PLN
słownie: ___________________________________________ . Do kwoty netto zostanie doliczony podatek
VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
2. Zapłata wartości praw do słupa nastąpi w terminie do 14 dni od daty doręczenia Klientowi przez TD
prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto wskazane w fakturze.
§4
Strony zgodnie ustalają iż z chwilą zawarcia niniejszej umowy odpowiedzialność za stan słupa a w
szczególności za utrzymanie słupa w należytym stanie technicznym i za zabezpieczenie słupa tak by nie
doszło do wyrządzenia szkody innym osobom - przechodzi na Klienta.
§5
1. Klient nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy Informacji
Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowiązuje się traktować je i chronić jak tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
2. Przez Informacje Poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w
formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związane z Umową (w tym także sam fakt jej
zawarcia), uzyskane w trakcie negocjacji warunków Umowy, w trakcie postępowań mających na celu
zawarcie Umowy oraz w trakcie jej realizacji, bez względu na to, czy zostały one udostępnione
Klientowi w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy też zostały pozyskane przy tej okazji
1

3.
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6.
7.

1.
2.

3.

4.

w inny sposób, w szczególności informacje o charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym,
prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym, administracyjnym, marketingowym, w tym
dotyczące TD, a także innych podmiotów, w szczególności tych, z którymi TD pozostaje w stosunku
dominacji lub zależności oraz, z którymi jest powiązany kapitałowo lub umownie ( Informacje Poufne).
Klient nie może bez uprzedniej pisemnej zgody TD ujawniać, upubliczniać, przekazywać ani w inny
sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać do celów innych niż realizacja Umowy,
jakichkolwiek Informacji Poufnych.
Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do Informacji Poufnych:
1) które są dostępne Klientowi przed ich ujawnieniem Klientowi przez TD;
2) które zostały uzyskane z wyraźnym wyłączeniem przez TD zobowiązania Klienta do
zachowania poufności;
3) które zostały uzyskane od osoby trzeciej, która uprawniona jest do udzielenia takich informacji;
4) których ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa
lub na podstawie żądania uprawnionych władz;
5) które stanowią informacje powszechnie znane.
W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Klient może ujawniać Informacje Poufne swoim
pracownikom lub osobom, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, że przed
jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowiąże te osoby do zachowania poufności na zasadach określonych
w Umowie. Za działania lub zaniechania takich osób Klient ponosi odpowiedzialność, jak za działania i
zaniechania własne.
Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie wiąże Klienta
bezterminowo, także w razie wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy.
Klient zobowiązuje się, że zarówno on, jak i osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy,
niezwłocznie po zakończeniu wykonania Umowy, a także na każde pisemne żądanie TD, bezzwłocznie
zwrócą lub zniszczą wszelkie dokumenty lub inne nośniki Informacji Poufnych, w tym ich kopie oraz
opracowania i wyciągi, za wyjątkiem jednego ich egzemplarza dla celów archiwalnych, który Klient
uprawniony jest zachować.
§6
Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron Umowy może od niej odstąpić w
przypadkach i w sposób określony ustawą, w szczególności Kodeksem cywilnym.
Niezależnie od możliwości odstąpienia przez TD od Umowy na podstawie ust. 1 oraz innych
postanowień Umowy, TD może od Umowy odstąpić w całości lub części, jeżeli Klient naruszy istotny
obowiązek określony w Umowie, a w szczególności: obowiązek zachowania poufności wynikającego z
Umowy, o którym mowa w § 5 Umowy
Jeśli przepis ustawy nie stanowi inaczej, uprawnienie do odstąpienia od Umowy Strona uprawniona
może wykonać w ciągu 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uprawniającego do złożenia oświadczenia
o odstąpieniu od Umowy - nie później jednak, niż do dnia 30.06.2019r.
Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§7
1. Strony ustalają, że Klient zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz TD kary umownej w przypadku
naruszenia przez Klienta obowiązku poufności określonego w § 5 Umowy - w wysokości 500 zł, za każde
jednokrotne naruszenie tego obowiązku,
2. Kary umowne mogą być potrącane z ceny lub wynagrodzenia należnego Klientowi.
3. Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych z tytułu odstąpienia od Umowy w całości lub w części
zachowują moc pomimo odstąpienia od Umowy.
4. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne, a tym
samym TD może dochodzić od Klienta odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych,
przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
§8
1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień wynikających z Umowy, przeniesienie praw lub obowiązków
jednej ze Stron, wynikających z Umowy, na osobę trzecią wymaga pisemnej zgody drugiej Strony, pod
rygorem nieważności.
2. Druga Strona, wyrażając zgodę na przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę
trzecią może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Stronę dokonującą przeniesienia praw lub
obowiązków wynikających z Umowy, określonych warunków lub przesłanek.

§9
1. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.
2. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego
miejscowo dla siedziby Oddziału TD w zakresie którego zawierana jest umowa.
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§ 10
1. W związku z zawarciem, realizacją i monitorowaniem wykonywania niniejszej Umowy TD będzie
przetwarzać dane osobowe osób zatrudnianych przez Klienta (w szczególności imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, miejsce zatrudnienia / firma prowadzonej działalności, stanowisko), które zostaną
udostępnione TD przez Klienta w tym także dane osobowe przedstawicieli Klienta.
2. Istotne informacje dotyczące przetwarzania przez TD danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1
powyżej oraz o przysługujących tym osobom prawach w związku z przetwarzaniem ich danych
osobowych dostępne są na stronie internetowej TD pod adresem: https://www.tauron-dystrybucja.pl/rodo.
Klient jest zobowiązany poinformować te osoby o miejscu udostępnienia informacji, o których mowa
w zdaniu poprzednim.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.
4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
5. W przypadku uchylenia się którejkolwiek ze Stron od wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej
umowy – to druga Strona może dochodzić naprawienia poniesionej z tego tytułu szkody obejmującej straty i
utracone korzyści poniesione wskutek niewykonania przez drugą Stronę zobowiązań.
6. Umowę spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach:
- jeden egzemplarz dla Klienta,
- dwa egzemplarze dla TD.
Załącznik:
1. Plan sytuacyjny.
Klient

TD

Adam Urbański
Pełnomocnik Tauron Dystrybucja S.A.

3

