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Numer zamówienia: AD.381.1.2020

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ

WZÓR UMOWY
zawartej w dniu …………….……..…………………………… w Opolu, pomiędzy:
Narodowym Centrum Polskiej Piosenki z siedzibą w Opolu (45-082), ul. Piastowska 14a,
NIP 754 10 19 285, REGON 530556075,
reprezentowanym przez Rafała Poliwodę – Dyrektora, przy kontrasygnacie Leny Jarosz - Głównego księgowego NCPP
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
……………………………………………..………………………………
……………………………………………..………………………………
……………………………………………..………………………………
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania AD.381.1.2020 o udzielenie zamówienia
w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp.
§1
[Przedmiot Umowy]
1. Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę energii elektrycznej do Narodowego Centrum Polskiej
Piosenki przy ul. Piastowskiej 14a w Opolu (obiekt Amfiteatru wraz z zapleczem) w okresie od 01.04.2020 r.
do 31.03.2022 r.
2. Charakterystyka elektroenergetyczna miejsca dostarczania i pomiaru energii - parametry techniczne przyłączy,
wielkości mocy umownej, grupy przyłączeniowe oraz grupy taryfowe – została określone w Załączniku do niniejszej
umowy (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w SIWZ).
3. Niniejsza Umowa reguluje wyłącznie warunki sprzedaży energii elektrycznej, nie obejmuje spraw związanych
z dystrybucją energii elektrycznej, wchodzących w zakres odrębnych umów o świadczenie usług dystrybucji
z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (zwanego dalej OSD).
4. Sprzedaż energii elektrycznej poprzedzona zostanie zgłoszeniem, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.
§2
[Warunki ogólne sprzedaży]
1. Dostawa energii elektrycznej odbywa się na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Prawo energetyczne, zgodnie
z aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23. kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1145, 1495), zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniami niniejszej Umowy oraz w oparciu
o ustawę Pzp.
2. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do lokalnego OSD,
tj. TAURON Dystrybucja S.A., z którym Zamawiający ma zawarte na czas nieokreślony umowy o świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej.
3. Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł prawny do dysponowania obiektem Amfiteatru wraz z zapleczem.
Jest to umowa najmu zawarta pomiędzy Zamawiającym a Miastem Opole na czas nieokreślony.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną o numerze …………………..………….……..,
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu …………………..….…….., ważną do ……………………….…….. .
5. Wykonawca oświadcza, że ma zawartą stosowną umowę z OSD TAURON Dystrybucja S.A., umożliwiającą sprzedaż
energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD przez okres
nie krótszy niż okres obowiązywania niniejszej umowy.
6. Moc umowna, warunki jej zmiany oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej określana jest w umowie
na dystrybucję, zawartej pomiędzy Zamawiającym i OSD.
7. Zakładana wysokość poboru energii elektrycznej przez Zamawiającego w okresie trwania umowy wynosi (+/- 10%)
1 114 634 kWh.
________________________________________________________________________________________________________________________
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
21

Dostawa energii elektrycznej do Narodowego Centrum Polskiej Piosenki przy ul. Piastowskiej 14a w Opolu (obiekt Amfiteatru wraz z zapleczem)
w okresie od 01.04.2020 r. do 31.03.2022 r.
_______________________________________________________________________________________________________________________

8. Energia elektryczna zakupiona na podstawie niniejszej Umowy zużywana będzie przez Zamawiającego na potrzeby
własne jako odbiorcy końcowego.
9. Strony ustalają, że w przypadku wprowadzenia w trybie zgodnym z prawem ograniczeń w dostarczaniu i poborze
energii, Zamawiający jest obowiązany do dostosowania dobowego poboru energii do planu ograniczeń stosownie
do komunikatów radiowych lub indywidualnego zawiadomienia. Za ewentualnie wynikłe z tego tytułu szkody
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
§3
[Zobowiązania Wykonawcy]
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w sposób zapewniający należyte wykonanie
warunków niniejszej umowy sprzedaży,
b) sprzedaż energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących standardów jakościowych wskazanych w § 5
niniejszej umowy.
c) prowadzenie ewidencji wpłat należności zapewniającej poprawność rozliczeń,
d) przyjmowanie od Zamawiającego zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczanej energii elektrycznej,
oraz sposobu rozliczeń,
e) niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mających wpływ na rozliczenia
za energię,
f) zapewnienia dostępu do danych oraz wglądu do materiałów stanowiących podstawę do rozliczeń
za dostarczoną energię.
2. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego złożenia OSD, w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia o zawarciu
umowy na sprzedaż energii elektrycznej, reprezentowania Zamawiającego przed OSD w procesie zmiany
sprzedawcy, dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do skutecznego przeprowadzenia
procedury zmiany sprzedawcy.
Czynności opisane powyżej Wykonawca podejmie bez zbędnej zwłoki, w terminie umożliwiającym rozpoczęcie
przez Wykonawcę dostaw w terminie wskazanym w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, na podstawie udzielonego
Wykonawcy przez Zamawiającego stosownego Pełnomocnictwa w tym zakresie.
Zgłoszenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca dokona w oparciu o dane do zmiany sprzedawcy
przekazane przez Zamawiającego, zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających lub opóźniających zmianę sprzedawcy, Wykonawca
niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego drogą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego
adres e-mail.
3. W odniesieniu do punktów poboru energii PLTAUD132000044720 i PLTAUD132000044647 wyszczególnionych
w Załączniku do niniejszej umowy (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w SIWZ), Wykonawca zobowiązuje
się do dostawy energii elektrycznej do punktów poboru w ciągu 48 godzin od momentu uruchomienia przyłączy
przez OSD.
4. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, aktualne dokumenty,
o których mowa w § 2 ust. 4 i ust. 5, umożliwiające należyte wykonanie umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla
energii elektrycznej sprzedanej w ramach niniejszej umowy, w rozumieniu art. 3 ust. 40 ustawy Prawo
energetyczne. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej.
Tym samym Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych z bilansowaniem
handlowym.
6. Zamawiający oświadcza, że wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym dla energii
elektrycznej sprzedanej w ramach niniejszej umowy, w tym zgłaszanie grafików handlowych do OSD, przechodzą
na Wykonawcę.
§4
[Zobowiązania Zamawiającego]
1. Zamawiający zobowiązuje się do:
a) pobieranie energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy,
b) terminowe regulowanie należności za energię elektryczną,
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c) przekazywania Wykonawcy istotnych informacji dotyczących realizacji niniejszej umowy, w szczególności
o zmianach w umowach dystrybucyjnych mających wpływ na realizację umowy.
d) niezwłocznego informowania Wykonawcy o wszelkich okolicznościach mających wpływ na rozliczenia
za energię,
e) zapewnienia dostępu do danych oraz wglądu do materiałów stanowiących podstawę do rozliczeń
za dostarczoną energię.
2. Zamawiający oświadcza, że zapewni utrzymanie w mocy zawartych umów z OSD o świadczenie usług
dystrybucyjnych, przez cały okres trwania niniejszej umowy.
3. W przypadku rozwiązania umowy na świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD
lub zamiarze jej rozwiązania, Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o tym fakcie.
§5
[Standardy jakościowe obsługi]
1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi zgodne z obowiązującymi
przepisami ustawy Prawo energetyczne.
2. Wykonawca nie gwarantuje ciągłości sprzedaży energii elektrycznej oraz nie ponosi odpowiedzialności
za niedostarczenie energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w przypadku klęsk żywiołowych, innych
przypadków siły wyższej, awarii w systemie oraz awarii sieciowych, jak również z powodu wyłączeń dokonywanych
przez OSD niezawinionych przez Wykonawcę.
3. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych obowiązującymi przepisami ustawy
Prawo energetyczne, Wykonawca zobowiązany jest do udzielania bonifikaty w wysokości określonej w ustawie
Prawo energetyczne oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do tej ustawy.
§6
[Wynagrodzenie Wykonawcy]
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za dostawę energii elektrycznej obliczane będzie w oparciu o ceny jednostkowe netto
określone przez Wykonawcę w ofercie przetargowej, zgodnie z którą cena jednostkowa netto za 1 kWh wynosi
……………..….. zł (słownie: …………….…………………….).
2. Wynagrodzenie Wykonawcy za pobraną energię elektryczną w danym okresie rozliczeniowym obliczane będzie
jako iloczyn faktycznie zużytej energii elektrycznej (wg danych pomiarowo-rozliczeniowych) oraz ceny
jednostkowej netto za 1 kWh określonej w ust. 1 powyżej. Tak obliczona wartość netto za zużytą energię
elektryczną będzie powiększona o należny podatek VAT.
3. Cena jednostkowa, o której mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z realizacją
przedmiotu umowy, należności wynikające z obowiązujących przepisów.
4. Cena jednostkowa za 1 kWh określona w ust. 1 powyżej, pozostanie niezmienna przez cały okres obowiązywania
umowy, z zastrzeżeniem zapisów § 12 ust. 2 lit. f niniejszej umowy.
5. Przewidywane łączne wynagrodzenie Wykonawcy wynosi …………………..…… zł brutto (słownie: …………….……….),
co daje ………………… zł netto (słownie: …………….……….) + VAT, przy czym wysokość wynagrodzenia Wykonawcy
wynikać będzie z rzeczywistego zużycia energii elektrycznej w okresie realizacji niniejszej umowy, a Zamawiający
zobowiązany będzie do zapłaty za faktycznie zużytą ilość energii wg ceny jednostkowej określonej w § 6 ust. 1.
§7
[Zasady rozliczeń i płatności]
1. Rozliczenia za pobraną przez Zamawiającego energii elektrycznej odbywać się będą w jednomiesięcznych okresach
rozliczeniowych, zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD w przekazanych Wykonawcy danych
pomiarowo-rozliczeniowych.
2. Wykazany na fakturze okres rozliczeniowy musi być zgodny z okresem rozliczeniowym udostępnionym Wykonawcy
przez OSD. W przypadku stwierdzenia różnicy w okresie rozliczeniowym, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie
do złożenia reklamacji i żądania skorygowania faktury.
3. Należności za dostawę energii elektrycznej regulowane będą w terminie 14 dni od daty prawidłowo wystawionej
przez Wykonawcę faktury VAT na koniec okresu rozliczeniowego, zawierającej wyszczególnienie należności
za energię elektryczną w rozbiciu na poszczególne punkty poboru, o których mowa w załączniku do niniejszej
umowy.
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4. Należność za dostawę energii elektrycznej regulowana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze VAT.
5. Za termin zapłaty należności uważany będzie dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, Zamawiający złoży pisemną
reklamację, która winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od daty
zgłoszenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji zgłoszonej przez Zamawiającego, Wykonawca wystawi
niezwłocznie i dostarczy Zamawiającemu fakturę korygującą.
7. W przypadku stwierdzenia błędu w pomiarach lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, które
spowodowały zaniżenie bądź zawyżenie należności za pobraną energię elektryczną, Wykonawca zobowiązany jest
dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur.
8. Zamawiający akceptuje i dopuszcza elektroniczną formę wystawiania i przesyłania faktur.
9. W sytuacji niedotrzymania przez Wykonawcę standardów jakościowych obsługi, o których mowa w § 5 ust. 2
niniejszej umowy, Wykonawca uwzględni należną Zamawiającemu bonifikatę na fakturze, a w przypadku braku
możliwości uwzględnienia bonifikaty na fakturze, Wykonawca udzieli jej w oparciu o inny dokument, np. notę
księgową lub, na żądanie Zamawiającego, wypłaci należną bonifikatę w formie przelewu na wskazany rachunek
bankowy.
10. Wierzytelność wynikająca z Umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody
Zamawiającego.
§8
[Wstrzymanie sprzedaży energii]
1. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej w przypadku gdy Zamawiający zwleka z zapłatą
za pobraną energię elektryczną co najmniej 30 dni po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego
bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności w dodatkowym dwutygodniowym terminie
oraz powiadomienia Zamawiającego na piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej
i wypowiedzenia umowy.
2. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej
przez OSD na wniosek Wykonawcy.
3. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez OSD na wniosek Wykonawcy
może nastąpić po uregulowaniu zaległych należności za energię elektryczną.
§9
[Okres obowiązywania Umowy]
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.04.2020 r. do dnia 31.03.2022 r.
2. Warunkiem rozpoczęcia dostaw we wskazanym terminie jest skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany
sprzedawcy u OSD.
§ 10
[Warunki rozwiązania umowy]
1. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze Stron w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy druga
ze Stron pomimo pisemnego wezwania, rażąco i uporczywie narusza warunki umowy.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może
zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
4. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony wszelkich zobowiązań
z niej wynikających.
5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji praw wynikających z niniejszej umowy.
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§ 11
[Kary umowne]
1. Strony postanawiają, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy upoważnia do naliczania kar
umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę
w związku z utratą przez Wykonawcę uprawnień, koncesji lub zezwoleń bądź jakichkolwiek innych dokumentów
(w tym umów umożliwiających pełnienie funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe)
niezbędnych do wykonania i wykonywania nieprzerwanie przedmiotu zamówienia, w wysokości 10% wartości
wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 5 niniejszej umowy.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego, z innych niż
opisane w ust.1 powyżej przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10% wartości
wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 5 niniejszej umowy.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn zawinionych
przez Zamawiającego, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 5 niniejszej umowy,
za wyjątkiem odstąpienia od umowy w okolicznościach przewidzianych w art. 145 ustawy Pzp.
5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych,
jeżeli naliczone kary umowne nie pokryją szkód poniesionych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
przedmiotu umowy.
6. W przypadku gdy Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, zaprzestanie na stałe bądź tymczasowo
sprzedaży energii elektrycznej na rzecz Zamawiającego, skutkiem czego sprzedaż ta będzie realizowana
przez Sprzedawcę Rezerwowego, Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia powstałej stąd szkody.
Za powstałą w tej sytuacji szkodę uważa się w szczególności różnicę w kosztach zakupu energii elektrycznej
od Sprzedawcy Rezerwowego, w stosunku do kosztów, jakie powinny były zostać poniesione na podstawie
niniejszej umowy.
Dotyczy to całego okresu realizacji sprzedaży energii elektrycznej przez Sprzedawcę Rezerwowego, z tym że
nie dłużej niż do chwili wznowienia sprzedaży przez Wykonawcę bądź innego sprzedawcę energii elektrycznej
wyłonionego w przetargu publicznym, ale też nigdy dłużej niż do dnia wskazanego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.
§ 12
[Zmiany postanowień umowy]
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają obustronnej zgody oraz zachowania formy pisemnej
z wyłączeniem § 14 ust. 1.
2. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić w razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144
ustawy Pzp. (o ile zmiany te nie prowadzą do zmiany charakteru Umowy).
3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:
a) zmiany danych adresowych i teleadresowych dotyczących stron umowy;
b) wystąpi zmiana organizacji stron np. zmiana formy działalności gospodarczej, reprezentacji lub siedziby firmy;
c) konieczności dokonania zwiększenia lub zmniejszenia ilości punktów poboru energii elektrycznej, zmiany ilości
układów pomiarowych lub wielkości mocy umownej, określonych w Załączniku do niniejszej umowy;
d) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy z wyłączeniem zmiany
wysokości wynagrodzenia;
e) zmiany ceny jednostkowej, o której mowa w § 6 ust. 1, na skutek zmiany stawki podatku od towarów i usług,
wynikających z przepisów prawa w określonym tymi przepisami terminie ich wprowadzenia i obowiązywania.
W takim wypadku zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, zaś cena netto pozostanie bez zmian;
f) zmiany ceny jednostkowej, o której mowa w § 6 ust. 1, na skutek zmiany podatku akcyzowego;
g) innych uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu
wykonania umowy;
h) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w art.11 ust. 8 ustawy Pzp i jednocześnie nie przekracza
10% wartości zamówienia określonej w umowie w § 6 ust. 5;
i) zmiana Wykonawcy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę.
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§ 13
[Obowiązek informacyjny RODO]
1. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej „RODO”:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki z siedzibą w Opolu
(45-082) przy ul. Piastowskiej 14A.
2) W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować z inspektorem ochrony danych
Zamawiającego pod adresem e-mail: IOD@ncpp.opole.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby NCPP z dopiskiem
„Dane osobowe”, tel. 77 4531127.
3) Państwa dane osobowe przetwarzać będziemy w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu związanym
z realizacją niniejszej Umowy.
4) Dane osobowe pozyskane w ww. celach będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku
następującego po roku zakończenia lub rozwiązania umowy, lub do końca okresu przedawnienia potencjalnych
roszczeń z niej wynikających czyli przez okres 6 lat.
5) Podane przez Wykonawcę dane osobowe mogą być ujawniane podwykonawcom Zamawiającego wyłącznie
w zakresie świadczonych usług, w szczególności dostawcy usług hostingu, podmiotom wykonującym usługi
serwisowe, firmom świadczącym usługi prawne, konsultacyjne i audytowe. Dane zawarte w umowie mogą być
również ujawniane w trybie dostępu do informacji publicznej.
6) Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, prawo do żądania przenoszenia danych oraz prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7) Wykonawca zobowiązuje się do przekazania informacji zawartych w § 13 ust. 1 powyżej swoim pracownikom,
w sytuacji, gdy ich dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w procesie zawarcia i realizacji niniejszej
umowy.
2. Wykonawca informuje, że zgodnie z art. 13 RODO:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest ………………………………………………………………………….. z siedzibą
w ………………………………………………………………………….
2) W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować z inspektorem ochrony danych
Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………………..
3. Państwa dane osobowe przetwarzać będziemy w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu związanym z realizacją
niniejszej Umowy.
4. Dane osobowe pozyskane w ww. celach będą przechowywane przez okres ……………………………………., lub do końca
okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z niej wynikających czyli przez okres 6 lat.
5. Podane przez Zamawiającego dane osobowe mogą być ujawniane ………………………………………………………………….
Dane zawarte w umowie mogą być również ujawniane w trybie dostępu do informacji publicznej.
6. Zamawiający posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, prawo do żądania przenoszenia danych oraz prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania informacji zawartych w § 13 ust. 2 powyżej swoim pracownikom,
w sytuacji, gdy ich dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w procesie zawarcia i realizacji niniejszej
umowy.
§ 14
[Postanowienia końcowe]
8. Wykonawca wyznacza koordynatora do kontaktu z Zamawiającym w osobie: ………………………………………………………….
tel. ………………….. e-mail ………………………………. Zmiana koordynatora wymaga poinformowania w formie pisemnej.
9. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych,
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne wraz aktami wykonawczymi.
10. Ewentualne spory mogące powstać na tle stosowania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane
polubownie, a w razie braku możliwości osiągnięcia porozumienia poddane zostaną pod rozstrzygnięcie Sądu
właściwego dla siedziby Zamawiającego.
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11. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące dokumenty:
a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – charakterystyka elektroenergetyczna – załącznik do umowy,
b) Kopia oferty Wykonawcy,
c) Kopia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
12. Niniejszą umowę zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden
egzemplarze dla Zamawiającego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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