
Dodatek nr 7 do SWZ

UMOWA  …… (WZÓR/PROJEKT)

Zawarta  w  dniu  .............................  r.  w  Miedźnie,  pomiędzy  ……………………………..
ul.  …………  NIP  ………………..,  zwanym  w  dalszej  części  umowy  Klientem,  reprezentowanym 
przez:       ......................................................
a    ...............................................................................................
      .......................................................................       NIP ............................     
      zwanym w dalszej części Sprzedawcą  reprezentowanym przez :
1. ..........................................................................

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy  dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

pn. „Zakup energii elektrycznej ” ustala się co następuje:

§ 1

1.  Klient zawiera niniejszą umowę w imieniu i na rzecz ……… będącego  Odbiorcą końcowym w 
rozumieniu przepisu art. 3 pkt 13a  ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne z zm., 
zwanej dalej  ustawą Prawo energetyczne.
2. Przedmiotem  Umowy  jest  określenie  praw  i  obowiązków  Stron,  związanych  ze  sprzedażą 
i zakupem energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków / lokali użytkowych /oświetlenia 
ulicznego  na  zasadach  określonych  w  ustawie  Prawo  energetyczne  oraz  w wydanych  na  jej 
podstawie aktach wykonawczych. Umowa nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii 
elektrycznej,  przyłączeniem i opomiarowaniem energii,  wchodzących w zakres odrębnej umowy 
o świadczenie usług dystrybucji zawartej przez Klienta z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
3.  Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień Umowy użyte w niej pojęcia oznaczają:

1) Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) -  przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 
dystrybucją energii elektrycznej;

2) Generalna  Umowa  Dystrybucyjna  –  umowa  zawarta  pomiędzy  Sprzedawcą  a  OSD 
określająca  ich  wzajemne  prawa  i  obowiązki  związane  za  świadczeniem  usługi 
dystrybucyjnej w celu realizacji niniejszej Umowy;

3) Standardowy  profl  zużycia  –  zbiór  danych  o  przeciętnym  zużyciu  energii  elektrycznej 
zużytej przez dany rodzaj odbioru;

4) Umowa  o  świadczenie  usług  dystrybucji  –  umowa  zawarta  pomiędzy  Klientem  a OSD 
określająca  prawa i  obowiązki  związane   ze  świadczeniem przez  OSD usługi  dystrybucji 
energii elektrycznej;

5) punkt poboru – miejsce dostarczania energii elektrycznej – zgodne z miejscem dostarczania 
energii elektrycznej zapisanym w umowie o świadczenie usług dystrybucji;

6) faktura  rozliczeniowa  –  faktura,  w  której  należność  dla  Sprzedawcy  określana  jest  na 
podstawie odczytu układu pomiarowego;

7) okres  rozliczeniowy  –  okres  pomiędzy  dwoma  kolejnymi  rozliczeniowymi  odczytami 
urządzeń  do  pomiaru  mocy  i  energii  elektrycznej  -  zgodnie  z  okresem  rozliczeniowym 
stosowanym przez OSD.
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4.  W  przypadku,  gdy  Sprzedawca   posługuje  się  wewnętrznymi  regulaminami  lub  innymi 
wewnętrznymi  regulacjami  dotyczącymi  m.in.  zawierania,  wykonywania  i  rozwiązywania  umów 
sprzedaży energii  elektrycznej,  Strony ustalają,  że wówczas  pierwszeństwo mają postanowienia 
niniejszej umowy.

§ 2

1.  Sprzedawca  zobowiązuje  się  do  sprzedaży,  a  Klient  zobowiązuje  się  do  kupna  energii  
elektrycznej dla punktów poboru określonych w Załącznikach.
2. Szacuje się łączną ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania 
umowy do punktów poboru w wysokości:
 ................. MWh  ……
3. Klient gwarantuje zakup energii elektrycznej w ilości nie mniejszej niż 50 % szacowanej łącznej 
ilości.
4.  Nie  wykorzystanie  podanej  w  ust.  2  niniejszego  paragrafu  szacowanej  łącznej  ilości  energii  
elektrycznej nie stanowi podstawy do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym Sprzedawcy w 
stosunku do Klienta.
5. Moc umowna, grupa taryfowa i warunki ich zmian oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej 
dla  punktów  poboru  wymienionych  w  Załącznikach  określane  są  każdorazowo  w  Umowie  o 
świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Klientem a OSD.
6. Sprzedawca  ponosi  również  odpowiedzialność  za  podmiot  pełniący  funkcję  podmiotu 
odpowiedzialnego za  bilansowanie  handlowe dla  energii  elektrycznej  sprzedanej  w ramach tej 
Umowy. Bilansowanie handlowe energii zakupionej przez Klienta dokonywane będzie na podstawie 
standardowego proflu zużycia odpowiedniego dla odbiorów w grupach taryfowych i przy mocach 
umownych określonych w Załącznikach lub wskazań układów pomiarowych.
7. Koszty  wynikające  z  dokonania  bilansowania  uwzględnione  są  w  cenie  energii  elektrycznej 
określonej w §5 ust. 1.
8. Energia elektryczna kupowana na podstawie niniejszej  umowy zużywana będzie na potrzeby 
odbiorcy końcowego, co oznacza że Klient nie jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu 
ustawy Prawo energetyczne.

§ 3

1. Sprzedawca zobowiązuje się do dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych 
do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.

2.  Sprzedawca  zobowiązuje  się  do  złożenia  w  imieniu  Klienta  wniosków  o  zawarcie  umów 
dystrybucyjnych z OSD o wnioskowanych przez Klienta parametrach dla punktów nieposiadających 
zawartych umów dystrybucyjnych.

3.  Sprzedawca  zobowiązuje  się  do  złożenia  OSD  zgłoszenia  o  zawarciu  niniejszej  umowy  na 
sprzedaż energii elektrycznej.

4.  Sprzedawca zobowiązuje się  terminowo dokonać zgłoszenia niniejszej  Umowy do OSD, tj.  w 
terminie umożliwiającym wejście w życie niniejszej umowy dnia 1 kwietnia 2023 r.
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5. Klient udzieli Sprzedawcy stosownego pełnomocnictwa w zakresie niezbędnym do wykonania 
czynności określonych w ust. 1- 4.

6. Standardy jakości obsługi Klienta zostały określone w obowiązujących przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne z zm.

7.  W przypadku niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych 
obsługi odbiorców, Klientowi na jego wniosek przysługuje prawo bonifkaty w wysokości określonej 
w § 42 Rozporządzenia Ministra Energii  z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 503 
ze zm.) lub w każdym później wydanym akcie prawnym określającym te stawki.

§ 4

Na mocy niniejszej Umowy Klient zobowiązuje się w szczególności do:
1)  Pobierania energii elektrycznej zgodnie z warunkami Umowy oraz obowiązującymi przepisami 
prawa.
2)  Terminowego regulowania należności za zakupioną energię elektryczną.
3)  Powiadamiania  Sprzedawcy  o  zmianie  planowanej  wielkości  zużycia  energii  elektrycznej  w 
przypadku zmian w sposobie wykorzystania urządzeń i instalacji  elektrycznych w poszczególnych 
punktach poboru.

§ 5

1.  Sprzedawana  energia  elektryczna  będzie  rozliczana  według  ceny  jednostkowej  energii 
elektrycznej neto określonej w ofercie przetargowej, która wynosi:

a) dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupach taryfowych G11

(Cj.G11)      ………………zł/MWh

b) dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie taryfowej C11

(Cj.C11)      ………………zł/MWh
c) dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie taryfowej O11

(Cj.O11)      ………………zł/MWh
d) dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie taryfowej  C12b
(Cj.C12b)      ………………zł/MWh  

2.  Ceny jednostkowe określone w ust. 1 nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania Umowy z 
zastrzeżeniem § 6 ust. 2, ust. 3.
3.  Należność Sprzedawcy za zużytą (sprzedaną) energię elektryczną w okresach rozliczeniowych 
obliczana będzie indywidualnie dla każdego punktu poboru jako iloczyn ilości sprzedanej energii 
elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach 
pomiarowo  -  rozliczeniowych  i  ceny  jednostkowej  energii  elektrycznej  określonej  w  §5  ust.  1 
Umowy i zostanie wyliczona wg wzoru:

N = E x Cj
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gdzie:
N - należność za sprzedaną energię elektryczną w danym okresie rozliczeniowym (zł)
E – ilość zużytej energii elektrycznej wskazana w danym okresie rozliczeniowym przez układy 
pomiarowo - rozliczeniowe dla danego punktu poboru (MWh)
Cj - cena jednostkowa energii elektrycznej określona w §5 ust.1

Do wyliczonej należności Sprzedawca doliczy podatek VAT w wysokości   zgodnej z     obowiązującymi   
przepisami prawa.

4.  Rozliczenia  kosztów  sprzedanej  energii  odbywać  się  będą  na  podstawie  odczytów 
rozliczeniowych  układów  pomiarowo  -  rozliczeniowych  dokonywanych  i  udostępnianych  przez 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD.
5. Należności  za  energię  elektryczną  regulowane  będą  na  podstawie  zbiorczych  faktur 
rozliczeniowych  wystawionych  przez  Sprzedawcę  na  Klienta,  które  zawierać  będą  rozliczenie 
sprzedaży oddzielne dla każdego punktu poboru energii.
6. Faktura zbiorcza wystawiana będzie oddzielnie dla punktów poboru energii określonych
w załączniku nr 1 – budynki użyteczności i oddzielnie dla punktów poboru energii określonych w
załączniku nr 2 – oświetlenie uliczne.
7. Faktury rozliczeniowe  zbiorcze wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie 
do  14  dni  od  otrzymania  przez  Sprzedawcę  odczytów  liczników  pomiarowych  od  Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego.

8. Należności wynikające z faktur rozliczeniowych zbiorczych będą płatne w terminie 21 dni od daty 
otrzymania faktury przez Klienta. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania na rachunku Sprzedawcy. 
Płatność  nastąpi  przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze  VAT,  który fguruje  w 
Rejestrze Krajowej Administracji Skarbowej.

9. W przypadku gdy wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata 
wynagrodzenia, nie widnieje (fguruje) w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych  oraz  wykreślonych  i  przywróconych do  rejestru  VAT,  Klientowi  przysługuje 
prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do 
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. Wykazie 
z zastrzeżeniem, że w przypadku wskazania na fakturze rachunku wirtualnego, umożliwiającego 
identyfkację  podatnika  w w/w  wykazie  -Rejestrze  Krajowej  Administracji  Skarbowej  Klient nie 
wstrzyma  zapłaty  wynagrodzenia  na  podany  rachunek  bankowy  jako  nie  spełniający  defnicji  
rachunku rozliczeniowego w myśl przepisów Prawa bankowego.

10. Okres do czasu uzyskania przez Sprzedawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego 
wykazu  lub  wskazania  nowego  rachunku  bankowego  ujawnionego  w  ww.  wykazie  nie  jest 
traktowany jako opóźnienie Klienta w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie 
będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych.
11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości,  co do prawidłowości  wystawionej faktury adresat 
faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kserokopię spornej faktury. Reklamacja 
winna być rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni.
12.  Złożenie  reklamacji  powoduje  wstrzymanie  płatności  faktury  do  momentu  jej  rozpatrzenia 
przez  Sprzedawcę.  Termin  zapłaty  faktury  biegnie  wówczas  od  momentu  doręczenia  Klientowi 
rozstrzygnięcia reklamacji i wynosi 21 dni.
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13.  Sprzedawca zgodnie  z  ustawą z  dnia 9 listopada 2018 r.  o  elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach  publicznych,  koncesjach  na  roboty  budowlane  lub  usługi  oraz  partnerstwie 
publiczno-prywatnym może, ale nie jest obowiązany wysyłać  Klientowi ustrukturyzowane faktury 
elektroniczne.  Klient posiada  konto na bezpłatnej Platormie Elektronicznego Fakturowania (PEF) 
dostępne na stronie htps://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/konsorcjum PEFexpert/

§ 6

1.  Szacunkowa łączna wartość umowy wyniesie:

brutto: .............................. z.
(słownie .......................................................................................................);           

2. W przypadku urzędowej zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług (VAT)
2) stawki podatku akcyzowego

Strony umowy na wniosek mogą wprowadzić zmianę ceny uwzględniającą  obowiązującą stawkę 
podatku w trybie zmiany do umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez 
Sprzedawcę przedmiotu niniejszej umowy.

3.  W przypadku wprowadzenia przez ustawodawcę zmiany w przepisach dotyczących cen energii 
elektrycznej, Strony umowy mogą wprowadzić zmianę ceny z zastosowaniem cen uwzględniających 
te regulacje.
4. Klient jest odbiorcą uprawnionym wymienionym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 
2022  r.  o  środkach  nadzwyczajnych  mających  na  celu  ograniczenie  wysokości  cen  energii 
elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. z 2022r. poz. 2243 z zm.).

§ 7

1.  Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 1 kwietnia 2023 r. lecz nie 
wcześniej niż z dniem pozytywnego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.
2.  Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2023 r.
3.  Dzień wejścia Umowy w życie jest dniem rozpoczynającym sprzedaż energii elektrycznej przez 
Sprzedawcę.
4.  Sprzedaż energii elektrycznej dla punktu, w którym nastąpiła zmiana mocy, z wyjątkiem zmiany 
prowadzącej do zmiany grupy taryfowej, będzie dokonywana na podstawie zmiany Załącznika bez 
konieczności renegocjowania warunków Umowy. Zmiana Załącznika nie stanowi zmiany warunków 
niniejszej  Umowy,  a  wymaga  powiadomienia  Sprzedawcy.  Zmiana  grupy  taryfowej  musi  być 
dokonana w trybie określonym w § 16.
5.  Strony  postanawiają,  że  na  wniosek  Klienta  możliwe  jest  zaprzestanie  sprzedaży  energii 
elektrycznej  dla  poszczególnych  punktów  poboru  ujętych  w  Załączniku  (w  szczególności  w 
przypadku  likwidacji  punktu  poboru  energii  lub  zainstalowania  w  danym  punkcie  urządzenia 
pomiarowego   dwukierunkowego)  i nie  stanowi  ono  rozwiązania  całej  Umowy  chyba,  że 
przedmiotem wypowiedzenia są wszystkie punkty poboru określone w Załączniku.
6.  Dla  realizacji  Umowy  w  zakresie  każdego  punktu  poboru  konieczne  jest  jednoczesne 
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obowiązywanie umów:
1)   umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Klientem a OSD,
2)   umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Sprzedawcą a OSD.

1.  Klient oświadcza, że umowa o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa w § 7 ust. 6 pkt 1, 
pozostanie  ważna  dla  poszczególnych  punktów  poboru  /  punktu  poboru  przez  cały  okres 
obowiązywania Umowy, a w przypadku rozwiązania którejkolwiek z nich, Klient zobowiązany jest 
poinformować  o  tym Sprzedawcę  w  formie  pisemnej  w terminie  7  dni  od  momentu  złożenia 
oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług dystrybucji, pod rygorem rozwiązania 
niniejszej Umowy.
2.  W  przypadku,  gdy  Sprzedawca  poweźmie  wiadomość,  że  umowa  o  świadczenie  usług 
dystrybucji  została  rozwiązana  bądź  wygasła,  a  Klient  nie  poinformuje  go  o  tym  w trybie 
wskazanym  powyżej,  Umowa  ulega  rozwiązaniu  z  dniem  jej  rozwiązania  w zakresie  punktów 
poboru, dla których umowa o świadczenie usług dystrybucji została rozwiązana bądź wygasła.
3.  Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę bądź wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej z 
uwzględnieniem zapisów ust. 5 niniejszego paragrafu w przypadku, gdy Klient opóźnia się z zapłatą 
za  pobraną energię  elektryczną,  o  co najmniej  miesiąc  od  upływu terminu płatności,  pomimo 
uprzedniego  powiadomienia  na  piśmie  o  zamiarze  wypowiedzenia  umowy  i  wyznaczenia 
dodatkowego dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i obecnych wymagalnych należności.
4.  W każdym z  przypadków określonych  w §  7  ust.  7,  8  i  9  Umowy Klient  zobowiązany  jest  
uregulować  zobowiązania  za  zużytą  energię  elektryczną  oraz  inne  należności  wynikające  ze 
wzajemnych rozliczeń.

§ 8

1. Strony ustalają, że Sprzedawca będzie wykonywać cały zakres robót siłami własnymi bez udziału 
Podwykonawców. Klient dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie udziału podwykonawców 
przy realizacji niniejszej umowy na uzasadniony wniosek Sprzedawcy.

     /W przypadku wykonywania zamówienia bez udziału podwykonawców § 8 otrzyma brzmienie:
1. Strony ustalają, że Sprzedawca będzie wykonywać za pomocą podwykonawcy następujące części 
zamówienia:.......................................................,  natomiast  pozostały  zakres  będzie  wykonywać 
siłami  własnymi.  Klient  dopuszcza  możliwość  zmiany  Podwykonawcy  oraz zakresu 
podwykonawstwa na uzasadniony wniosek Sprzedawcy.

2. Realizacja części umowy przez podwykonawcę nie zwalnia Sprzedawcy z odpowiedzialności ani 
obowiązków  wynikających  z  umowy.  Sprzedawca  odpowiada  za  działania  lub  zaniechania 
podwykonawców jak za działania własne.

3.  Klient nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Sprzedawcy wobec Podwykonawców, jak 
również za zobowiązania Podwykonawców wobec osób trzecich

4. Klientowi przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje 
czynności w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.
5.  Klient  dopuszcza  możliwość  zmiany  zakresu  podwykonawstwa  na  uzasadniony  wniosek 
Sprzedawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Sprzedawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych,  w celu  wykazania  spełniania  warunków udziału  w postępowaniu,  Sprzedawca jest 
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obowiązany  wykazać  Klientowi,  że  proponowany  inny  podwykonawca  lub  Sprzedawca 
samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu  nie  mniejszym  niż  podwykonawca,  na  którego  zasoby 
Sprzedawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Klient bada, czy nie 
zachodzą  wobec  podwykonawcy  będącego  podmiotem  udostępniającym  zasoby  podstawy 
wykluczenia,  które  zostały  przewidziane  względem  tego  podmiotu  w  Specyfkacji  Warunków 
Zamówienia. Sprzedawca na żądanie Klienta przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 
ust. 1 w/w ustawy oraz podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy określone w 
Informacjach  niezbędnych  do  przeprowadzenia  postępowania.  Jeżeli  zdolności  techniczne  lub 
zawodowe,  podmiotu  udostępniającego  zasoby  nie  potwierdzają  spełniania  przez  Sprzedawcę 
warunków udziału   w postępowaniu lub jeżeli  wobec w/w podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia,  Klienta  żąda,  aby  Sprzedawca  w terminie  określonym przez Klienta  zastąpił  tego 
podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia.
6. Sprzedawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, podać nazwy, 
dane  kontaktowe oraz  przedstawicieli  podwykonawców zaangażowanych w usługi,  jeżeli  są  już 
znani. Sprzedawca zawiadamia Klienta o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których 
mowa  w  zdaniu  pierwszym,  w  trakcie  realizacji  zamówienia,  a  także  przekazuje  wymagane 
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 
realizację usług. Klient żąda podania w/w informacji dotyczących także dalszych podwykonawców.
7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty,   w 
sposób  dla  niego  mniej  korzystny  niż  prawa  i  obowiązki  Sprzedawcy,  ukształtowane 
postanowieniami umowy zawartej między Klientem a Sprzedawcą.

§ 9
1. Sprzedawca zapłaci Klientowi karę umowną za odstąpienie od Umowy lub rozwiązanie Umowy 
przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedawca w wysokości 
10 % szacunkowej łącznej wartości bruto umowy za przedmiot umowy, określonej w § 6 ust.1 
Umowy.
2. Klient zapłaci Sprzedawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy lub rozwiązanie Umowy przez 
którąkolwiek  ze stron z przyczyn,  za które ponosi  odpowiedzialność Klient,  w wysokości  10 % 
szacunkowej łącznej wartości bruto umowy, określonej w § 6 ust.1 Umowy, poza przypadkiem 
określonym w ust. 5 niniejszego paragrafu.
3. Kara będzie potrącona automatycznie bez uzyskania zgody Sprzedawcy z jego wynagrodzenia. 
Należność z tytułu kary umownej staje się wymagalna z dniem zapłaty przez Klienta całości lub 
części wynagrodzenia.
4.  Łączna,  maksymalna  wysokość  kar  umownych,  jakich  mogą  dochodzić  strony  wynosi  10% 
wartości bruto określonej w § 6 ust. 1 umowy.
5. 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, Klient może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości  o  tych  okolicznościach.  W  takim  przypadku  Sprzedawca  może  żądać  wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
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§ 10
1. Umowa może zostać rozwiązana przez jedną ze stron w trybie natychmiastowym w przypadku, 
gdy  druga  ze  stron  rażąco  narusza  warunki  umowy.  Przed  rozwiązaniem  umowy  strona 
zobowiązana jest do pisemnego wezwania drugiej strony do zaniechania naruszeń i wyznaczenia jej 
dodatkowego 14-dniowego terminu liczonego od dnia doręczenia wezwania.
2.  Rozwiązanie   umowy  nie  zwalnia  stron  z  obowiązku  uregulowania  wzajemnych należności  i 
wynikających z niej zobowiązań za wykonaną dostawę energii elektrycznej.
3. Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i obowiązków z niniejszej umowy na inny 
podmiot  w przypadku  zmiany  właściciela  lub  posiadacza  obiektu,  do  którego  dostarczana  jest 
energia  elektryczna  na  podstawie  niniejszej  umowy.  Zgoda  na  wyżej  wskazaną  cesję  powinna 
nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Rozwiązanie umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Rozwiązanie umowy na skutek wypowiedzenia następuje z upływem ostatniego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do strony, chyba że 
Klient w oświadczeniu o wypowiedzeniu wskazał dłuższy termin lub strony ustaliły pisemnie inny 
termin rozwiązania umowy.
6. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) 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;
2) Jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  
Prawo zamówień publicznych,
b) Sprzedawca w chwili umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w 
art.  258  Traktatu  o  funkcjonowaniu  Unii  Europejskiej,  że  Rzeczpospolita  Polska  uchybiła 
zobowiązaniom,  które  ciążą  na  niej  na  mocy  Traktatów,  dyrektywy  2014/24/UE,  dyrektywy 
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/UE z uwagi na to, że Klient udzielił zamówienia z naruszeniem 
prawa Unii Europejskiej;

3) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Sprzedawcy lub jego 
znacznej części.

7.  Klient  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  tych 
okolicznościach.

8.  W  przypadkach,  o  których  mowa  w  ust.  6  pkt  1  i  2,  Sprzedawca  może  żądać  wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 11
Integralną częścią niniejszej umowy stanowią:

1) załączniki nr 1 i nr 2,
2) klauzula informacyjna ,
3) SWZ wraz z dodatkami,
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4) oferta Wykonawcy.

§ 12

Strony  mogą  dochodzić  odszkodowania  uzupełniającego  w  przypadku,  gdy  kary  umowne   nie 
pokrywają poniesionej szkody.

§ 13
Strony  zgodnie  postanawiają,  że  wierzytelności  wynikające  z  niniejszej  umowy  nie  mogą  być 
zbywane w drodze cesji chyba, że Klient wyrazi na to pisemną zgodę.

§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa 
a  w  szczególności  Kodeksu  Cywilnego,  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  ustawy  Prawo 
energetyczne i aktów wykonawczych do niej.

§ 15

Spory powstałe na tle wykonania umowy będą rozpatrywane przed Sądem właściwym miejscowo 
ze względu na siedzibę Klienta.

§ 16

1. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu Stron wyrażoną w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności, jeżeli służyć będzie należytemu wykonaniu umowy, a w szczególności w 
przypadku:

1) zmiany ustawowej stawki podatku VAT zgodnie z § 6 ust. 2 umowy;
2) zmiany ustawowej stawki podatku akcyzowego zgodnie z § 6 ust. 2 umowy;
3) wystąpienia konieczności  zwiększenia lub zmniejszenia  ilości punktów poboru lub zmiany 
grupy taryfowej, które możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w 
SWZ. W przypadku zwiększenia ilości punktów poboru lub zmiany grupy taryfowej zastosowana 
zostanie cena jednostkowa energii elektrycznej określona w ofercie Sprzedawcy;
4) zajścia okoliczności, o których mowa w przepisie art. 455 ust.1 pkt 2, 3, 4 oraz ustęp 2 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
5) wprowadzenia przez ustawodawcę regulacji dotyczących cen energii elektrycznej lub zmiany 
przepisów dot. cen energii elektrycznej.

2.  Nie  zastosowano  przepisu  art.  439  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Prawo  zamówień 
publicznych  (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710  ze zm.), ze względu na obowiązywanie ustawy z dnia 27 
października 2022r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen 
energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. z 2022 r. poz. 2243 z  
zm.),  w  której  uregulowano  obowiązek  stosowania  przez przedsiębiorstwo  energetyczne 
wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, zwane "podmiotem 
uprawnionym",  do  dnia  31  grudnia  2023  r.  ceny  maksymalnej  w  rozliczeniach  z  odbiorcami 
uprawnionymi, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b-e, w wysokości  określonej w art. 2 pkt 1 lit. b 
w/w ustawy, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 pkt 5.
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§ 17
1.  Strony  niniejszej  umowy  oświadczają,  że  przetwarzają  dane  osobowe  zgodnie  z  przepisami 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  w 
sprawie  ochrony osób fzycznych  w związku  z  przetwarzaniem danych  osobowych i  w sprawie 
swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  Dyrektywy  95/46/WE  (zwanego  dalej 
"Rozporządzeniem" lub „RODO”).
2. Jeżeli w trakcie realizacji  umowy wystąpi konieczność powierzenia danych osobowych, strony 
sporządzą umowę powierzenia danych zgodną z art. 28 RODO.
3. Wskazane w ust. 1 dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy i nie 
będą  przekazywane  do  dalszego  przetwarzania  bez  zgody  drugiej  strony,  z  zastrzeżeniem  ich 
udostępnienia innym podmiotom w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
4. Integralną częścią umowy jest klauzula informacyjna stanowiąca załącznik nr 3.

§ 18.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

KLIENT SPRZEDAWCA
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Załącznik nr 3 do umowy
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

w związku z zawarciem umowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej: RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miedźno ul.  Ułańska 25, 42-120 
MIEDŹNO tel. 34 3178010 faks 34 3178030 e- mail: ug@miedzno.pl,

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miedźno jest Pan Marcin Pilch , adres e-
mail: marcin.pilch@aviso.pl, tel. 600-379-700; lub pisemnie na adres siedziby Klienta,

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 
lit. b RODO), a także wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c  
RODO), np. prawa podatkowego, przepisów regulujących zasady rachunkowości.

4. Podanie  danych  osobowych  jest  warunkiem  zawarcia  umowy;  konsekwencją  niepodania 
danych osobowych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

5. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  realizacji  umowy  oraz  po  jej 
zakończeniu przez okres wynikający z przepisów podatkowych i rachunkowych, a także przepisów 
ustawy  z  dnia  14  lipca  1983r.  o  narodowym  zasobie  archiwalnym  i  archiwach;  w  przypadku 
ewentualnego  ustalenia,  dochodzenia  lub  obrony  przed  roszczeniami  dane  osobowe  będą 
przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń.

6. Pani/Pana  dane  osobowe mogą  być  udostępniane  innym podmiotom  uprawnionym do ich 
otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa bądź stosownych umów zawartych z 
Administratorem lub innych instrumentów prawnych przetwarzają dane osobowe.

7. Administrator  nie  przekazuje  ani  nie  zamierza przekazywać danych osobowych do państwa 
trzeciego czy organizacji międzynarodowych

8. Przysługują  Pani/Panu następujące  prawa,  których  realizacja  musi  być  zgodna z  przepisami 
prawa na podstawie, którego odbywa się przetwarzanie danych:

1) prawo dostępu do treści swoich danych, w tym do uzyskania ich kopii (art. 15 RODO) *

2) prawo do żądania sprostowania lub uzupełnienia  danych osobowych – w przypadku, gdy 
dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO) z zastrzeżeniem , że sprostowanie  lub 
uzupełnienie nie może skutkować zmianą postanowień  umowy zawartej w sprawie zamówienia 
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą  z dnia 11 września 2019 r.   Prawo zamówień 
publicznych,

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO) – ograniczone tylko do tych 
danych, które nie są niezbędne do realizacji celów wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b, d, e RODO, 
tj.

a) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych lub do 
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej,

b) do celów archiwalnych w interesie publicznym lub statystycznych,
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c) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

 4)  prawo do żądania  ograniczenia  przetwarzania  (art.  18  RODO),  jednakże  z  wyłączeniem 
przypadków wskazanych w art. 18 ust. 2 RODO, m.in. prawo to nie będzie przysługiwało w 
takim zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych będzie konieczne do ustalenia, 
dochodzenia  lub  obrony  ewentualnych  roszczeń.
W szczególnych przypadkach prawa te mogą być ograniczone, np. ze względu na wymogi 
prawne m.in. zawarte w prawie podatkowym lub w zasadach rachunkowości.

9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
b) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

10. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie 
przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 
00-193 Warszawa,   ul. Stawki 2, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem 
przepisów RODO (art. 77 RODO) .

11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym proflowania 
na podstawie Pani/Pana danych osobowych.

*   W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Klienta, z  
uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, Klient może żądać od  
osoby  występującej  z  żądaniem  wskazania  dodatkowych  informacji,  mających  na  celu  
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
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