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Załącznik nr 2 do SWZ                                                 

 

Projektowane postanowienia umowne 

 

Umowa nr …………………… 

 

 

Zawarta w dniu ………………………… r. w Gołuchowie pomiędzy: 

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu, 63-322 
Gołuchów, ul. Spacerowa 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045732; Nr Regon: 
250497975; numer NIP: 968-01-71-709, email: zamówienia@jedlec.pl strona internetowa: 
www.jedlec.nowybip.pl, reprezentowane przez Dyrektora – mgr Ewę Wojtyłę MBA, zwanym dalej 
Zamawiającym, 

a 
………………………………………………………….. z siedzibą 
……………………………………………………………………;wpisana do Krajowego Rejestry Sądowego, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………………………….………………… 
…………………………………………………….. nr ……………………., REGON ………………………….., NIP 
……………………………, reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej: „Wykonawcą”. 

zwanych wspólnie „Stronami” 

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) zawarto umowę następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716; Dz. U. z 2021 r. poz. 868, Dz. U.         

z 2021 r. poz. 1093) na potrzeby CRR KRUS w Jedlcu w okresie od 01.04.2022 r. do 

31.03.2023 r. 

2. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień umowy, użyte w niej pojęcia oznaczają: 

1) Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

świadczeniem usług dystrybucyjnych; 

2) Generalna Umowa Dystrybucyjna - umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD 

określająca ich wzajemne prawa i obowiązki związane ze świadczeniem usługi dystrybucyjnej 

w celu realizacji niniejszej umowy; 

3) umowa - niniejsza umowa; 

4) umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych - umowa pomiędzy Zamawiającym a OSD 

określająca prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usługi dystrybucyjnej 

energii elektrycznej; 
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5) Punkt poboru energii (PPE) - miejsce dostarczania energii elektrycznej; 

6) okres rozliczeniowy - okres, w którym na podstawie odczytów urządzeń pomiarowych 

następuje rozliczenie zużytej energii elektrycznej; 

7) faktura rozliczeniowa - faktura, w której należność dla Wykonawcy określona jest na 

podstawie odczytów układów pomiarowo – rozliczeniowych, udostępnionych Wykonawcy przez 

OSD; 

8) dostawa energii elektrycznej - świadczenie usługi sprzedaży energii elektrycznej                   

z zachowaniem wymagań przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 

r.- Prawo energetyczne.  

3. Szczegółowy zakres usługi wraz z wykazem placówek objętych przedmiotem zamówienia 

zawiera załącznik nr 1 do SWZ. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej, a Zamawiający zobowiązuje 

się do jej kupna dla punktów poboru energii elektrycznej wskazanych w OPZ stanowiącym 

integralną część niniejszej umowy. 

 

§ 2 

Termin realizacji 

 

1. Umowa zawarta jest na czas określony od dnia 01.04.2022 r. do dnia 31.03.2023 r.  

2. Wykonawca w imieniu Zamawiającego bezzwłocznie poinformuje OSD o zawarciu niniejszej 

umowy, zgodnie z wymaganiami „Instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej” danego 

OSD, dla punktów poboru energii elektrycznej wyszczególnionych w OPZ.   

3. Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej przez Wykonawcę, nastąpi 01.04.2022 r., lecz nie 

wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy. Zamawiający 

dniu zawarcia niniejszej umowy przekaże Wykonawcy stosowne pełnomocnictwo do 

zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD 

oraz niezbędne dane do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy. 

 

§ 3 

Warunki sprzedaży 

 

1. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716; Dz. U. z 2021 

r. poz. 868, Dz. U. z 2021 r. poz. 1093) - zwanej dalej „Prawo energetyczne”, przepisami 

wykonawczymi do tej ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, Dz. U. z 2019 r. poz. 1495) - zwanej dalej: „Kodeks 

cywilny”, zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniach niniejszej umowy oraz             

w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1129) - zwanej dalej „PZP”. 

2. Łączną prognozowaną ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie 

obowiązywania niniejszej umowy szacuje się na 550 000 kWh. 

3. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnych 

należących do OSD – ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Kaliszu. (zwanego dalej OSD), z 

którym Zamawiający ma podpisaną umowę o świadczenie takich usług. Niniejsza Umowa 

reguluje wyłącznie warunki sprzedaży energii elektrycznej i nie zastępuje umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych. Wszystkie dotychczasowe umowy rozdzielone są na 

sprzedaż i dystrybucję, a wszystkie umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony.  
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4. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego. 

Obiekt (miejsce dostarczania energii elektrycznej) CRR KRUS w Jedlcu, 63-322 Gołuchów, ul. 

Spacerowa 1, Numer PPE: 590243841021272446. Moc przyłączeniowa 245 kW.  

5. Dopuszcza się możliwość zmiany mocy umownej i możliwość zmiany grupy taryfowej.  

6. Zmiany polegające na możliwości zmiany grupy taryfowej będą mieściły się w obrębie grup 

taryfowych, które zostały ujęte w SWZ oraz wycenione w Formularzu Cenowym Wykonawcy. 

7. W związku z możliwością zmiany grupy taryfowej przez Zamawiającego lub włączania nowych 

PPE może wystąpić sytuacja przekroczenia wielkości zużycia energii elektrycznej w danej 

grupie taryfowej określonej w Formularzu Cenowym. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują 

żadne dodatkowe roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego. 

8. W przypadku likwidacji jednej z grup taryfowych, przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

ujętych w Formularzu Cenowym, dotychczasowa grupa taryfowa będzie zastąpiona inną grupą 

taryfową, a cena jednostkowa dla dotychczasowej grupy taryfowej będzie zachowana. 

9. Wykonawca oświadcza, że posiada lub będzie posiadał (do czasu rozpoczęcia dostaw) 

zawartą Generalną Umowę Dystrybucyjną, umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej do 

punktów poboru energii elektrycznej Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej 

OSD przez okres obowiązywania niniejszej umowy. 

10. Wykonawca oświadcza, że na dzień podpisania umowy posiada koncesję na obrót energią 

elektryczną o numerze ____________ wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 

dniu ________________, której termin ważności nie wygasa wcześniej niż do dnia 

obowiązywania niniejszej umowy, z zastrzeżeniem przypadku w ust. 11. 

11. W przypadku, gdy okres obowiązywania niniejszej umowy jest dłuższy niż okres ważności 

koncesji, o której mowa w ust. 12, Wykonawca zobligowany jest w terminie nie późniejszym niż 

cztery miesiące przed upływem ważności koncesji, przedłożyć Zamawiającemu nową koncesję 

na obrót energią elektryczną obejmującą, co najmniej pozostały okres wykonania umowy. 

12. Dostawa energii elektrycznej do danego punktu poboru odbywać się będzie w sposób ciągły. 

Dopuszcza się wystąpienie przerw i ograniczeń w dostawie energii elektrycznej z przyczyn 

określonych w § 5 ust. 2. 

 

§ 4 

Bilansowanie handlowe 

 

1. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca jest odpowiedzialny za bilansowanie handlowe,    

o którym mowa w art. 3 pkt 40 Prawa energetycznego. 

2. Wszelkie koszty związane z dokonywaniem przez Wykonawcę bilansowania handlowego,   

o którym mowa w ust. 1 uwzględnione są w cenie energii elektrycznej sprzedawanej 

Zamawiającemu. 

3. Strony zgodnie oświadczają, iż wszystkie obowiązki w zakresie bilansowania handlowego 

związanego z niniejszą Umową obciążają Wykonawcę. 

 

§ 5 

Obowiązki Stron 

 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) zapewnienie sprzedaży energii elektrycznej w okresie, o którym mowa w § 2 ust. 1; 

2) zapewnienie standardów jakościowych obsługi zgodnych z obowiązującym 

przepisami prawa; 
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3) zapewnienie Zamawiającemu dostępu do informacji o danych pomiarowo-

rozliczeniowych energii elektrycznej pobranej przez Zamawiającego                        

w poszczególnych punktach poboru energii; 

4) przyjmowanie zgłoszeń i reklamacji od Zamawiającego w godzinach swojego 

urzędowania; 

5) niezwłoczne informowanie Zamawiającego telefonicznie i drogą elektroniczną         

o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć, na jakość i sposób 

wykonywania przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych, mających istotne 

znaczenie dla realizacji przedmiotu Umowy, oraz mających wpływ na rozliczenia za 

sprzedaną energię; 

6) posiadanie przez cały okres, o którym mowa w § 2 ust. 1, Generalnej Umowy 

Dystrybucyjnej zawartej z odpowiednimi OSD, na podstawie, których Wykonawca 

może prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci 

dystrybucyjnej tych OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego wskazanych w § 

1 ust. 1; 

7) bilansowanie handlowe w zakresie sprzedaży energii elektrycznej; 

8) zgłoszenie w terminie ustawowym zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej 

właściwym OSD; 

9) ustanowienie ze strony Sprzedawcy Opiekuna Kontraktu (OK), który przez okres 

realizacji umowy będzie reprezentował Wykonawcę przed Zamawiającym; 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) pobieranie energii elektrycznej zgodnie z warunkami niniejszej Umowy oraz 

obowiązującymi przepisami prawa; 

2) terminowe regulowanie należności za zakupioną energię elektryczną; 

3) przekazywanie Wykonawcy istotnych informacji dotyczących realizacji umowy,        

w szczególności o zmianach w umowach dystrybucyjnych mających wpływ na 

realizację umowy; 

4) powiadamianie Wykonawcy o zmianie planowanej wielkości zużycia energii 

elektrycznej w przypadku zmian w sposobie wykorzystania urządzeń i instalacji 

elektrycznych w poszczególnych punktach poboru energii oraz zmianie ilości 

punktów poboru energii; 

5) zawarcie Umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z OSD; 

6) niezwłoczne informowanie Wykonawcy telefonicznie lub drogą elektroniczną             

o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć, na jakość i sposób 

wykonywania przedmiotu Umowy, lub jakichkolwiek innych, mających istotne 

znaczenie dla realizacji przedmiotu Umowy, w tym o zauważonych wadach lub 

usterkach w układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznościach 

mających wpływ na rozliczenia za energię; 

7) informowanie Wykonawcy o planowanej likwidacji istniejących lub włączeniu nowo 

wybudowanych PPE. 

3. Do innych obowiązków Stron należy w szczególności: 

1) niezwłoczne wzajemne informowanie się o zauważonych wadach lub usterkach 

w układzie pomiarowo - rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających 

wpływ na rozliczenia za energię elektryczną i prawidłową realizację zawartej 

umowy; 

2) zapewnienie wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do materiałów 

stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię. 
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§ 6 

Standardy jakościowe 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi zgodne 

z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego. 

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 przez czas niezbędny do jej usunięcia, jak również z powodu wyłączeń 

dokonywanych przez OSD, a nieuzgodnionych z Wykonawcą. 

3. Za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi Zamawiającego, na jego pisemny 

wniosek przysługują Zamawiającemu bonifikaty w wysokości i na zasadach określonych         

w ustawie Prawo energetyczne oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy. Wykonawca 

zobowiązuje się pozytywnie rozpatrzyć uzasadniony wniosek Zamawiającego w powyższym 

zakresie w terminie 30 dni od dnia jego złożenia. 

4. Wykonawca uwzględni należną Zamawiającemu bonifikatę w fakturze wystawionej za okres 

rozliczeniowy, którego bonifikata dotyczy a jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn, za które 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, najpóźniej w fakturze za następny, bezpośrednio 

przypadający okres rozliczeniowy w stosunku do okresu rozliczeniowego, którego dotyczy 

bonifikata. 

 

§ 7 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca będzie korzystał z następujących podwykonawców: * 

1) ________________________w zakresie……………………………………. 

2) ________________________w zakresie……………………………………. 

2. Wykonawca może zmienić w trakcie trwania umowy podwykonawców w zakresie wskazanym 

w ofercie. Zmiana taka nie może mieć wpływu na realizację umowy, a Wykonawca przedstawi 

dokumenty potwierdzające, iż podwykonawca posiada uprawnienia jakie są niezbędne do 

realizacji zamówienia. Zmiana, o której mowa wyżej może nastąpić po wyrażeniu pisemnej 

zgody przez Zamawiającego. 

3. Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie Wykonawca nie będzie korzystał                       

z podwykonawców.* (dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z podwykonawców) 

4. W przypadku braku płatności dla Podwykonawców Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

wstrzymania zapłaty dla Wykonawcy do czasu uregulowania przez niego zobowiązań 

finansowych. 

§ 8 

Nadzór nad realizacją umowy 

 

1. Ze strony Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy wyznacza się do kontaktu 

……………….….., tel. ………..………… mail………….. albo inna osoba upoważniona przez 

Zamawiającego. 
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2. Ze strony Wykonawcy w zakresie przedmiotu umowy wyznacza się do kontaktu 

……………….……., tel.………………… mail…………… albo inna osoba upoważniona przez 

Wykonawcę. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zmian 

osób reprezentujących, pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia drugiej Strony,             

w następujących przypadkach: 

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,  

b) zmiany zakresu obowiązków wyznaczonego pracownika,  

c) jeżeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego lub Wykonawcy, np. rezygnacji. 

4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 mogą być pisemnie notyfikowane przez Stronę, której one 

dotyczą. 

 

§ 9 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

 

1. Maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1, strony 

ustalają, zgodnie z ofertą Wykonawcy, na kwotę netto _______________ PLN (słownie: 

……………złotych) powiększoną o podatek VAT w wysokości ___ tj. __________ PLN 

(słownie: ………………. złotych), co daje kwotę brutto w wysokości _____________ PLN 

(słownie: …………………….  złotych)  

2. Wskazane przez Wykonawcę ceny jednostkowe netto w Formularzu Cenowym w wysokości 

………… obowiązują w okresie trwania umowy i nie podlegają zmianom z wyjątkiem 

okoliczności wskazanych w § 9 oraz § 16. 

3. Wykonawca oświadcza, że stawki za usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy nie ulegną 

zmianie w czasie całego okresu jej trwania oraz, że podana wyżej cena jest ostateczną. 

4. Płatność wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 

faktury elektronicznej i przesłanej na adres e-mail: faktury@jedlec.pl, przelewem na konto 

bankowe Wykonawcy wskazane w treści faktury, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia tej 

faktury Zamawiającemu. Wykonawca oświadcza, że rachunek, który będzie wskazany na 

fakturze został otwarty w związku z prowadzoną przez Wykonawcę działalnością gospodarczą, 

zgłoszony i ujawniony w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

Faktury za poprzedni miesiąc dostarczane będą wraz z oświadczeniem Wykonawcy o wypłacie 

wynagrodzeń podwykonawcom realizującym zadania wynikające z Umowy, za okres objęty 

fakturą, podpisanym przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy, według wzoru 

określonego w załączniku nr 6 do Umowy. Nie dotyczy Wykonawcy, który realizuje zamówienie 

bez udziału podwykonawców. 

5. Faktura VAT, która nie będzie zawierała ww. oświadczenia nie zostanie zapłacona. 

6. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy obliczane będzie, 

jako iloczyn ilości faktycznie zużytej energii ustalonej na podstawie wskazań urządzeń 

pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo - rozliczeniowych, udostępnionych 

Wykonawcy przez OSD oraz ceny jednostkowej netto energii elektrycznej, o której mowa         

w Formularzu Cenowym odpowiednio dla grupy taryfowej właściwej dla danego PPE, 

powiększonej o podatek VAT. 

7. Strony ustalają, że kwota brutto, o której mowa w ust. 1, stanowi zobowiązanie dla 

Zamawiającego do realizacji Umowy w wysokości nie mniejszej niż 50% tej wartości,  tj. 

_________zł brutto.  
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8. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję praw związanych  realizację niniejszej umowy. 

10. Ceny określone w Formularzu cenowym obowiązywać będą także dla nowo przyłączonych 

obiektów do sieci elektroenergetycznej OSD. 

11. Wykonawca zamierzający wysyłać faktury elektroniczne jest zobowiązany do uwzględniania 

czasu pracy Zamawiającego, umożliwiającego Zamawiającemu terminowe wywiązanie się z 

zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. W szczególności Zamawiający informuje, że przesyłanie 

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych winno nastąpić w godzinach pracy urzędu tj.: 8:00 – 

14:00 od poniedziałku do piątku. W przypadku przesłania ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej poza godzinami pracy, w dni wolne od pracy lub święta, a także po godzinie 

14:00 uznaje się, że faktura ta została doręczona w następnym dniu roboczym. 

12. Zamawiający, działając na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.                   

o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666), nie 

wyraża zgody na przesyłanie za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych 

dokumentów elektronicznych wskazanych w art. 2 pkt 3 tej ustawy, z wyłączeniem 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej. Do innych ustrukturyzowanych dokumentów 

elektronicznych — zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii         

z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentów 

elektronicznych, które mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy elektronicznego 

fakturowania służącej do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych 

ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 856 ) zalicza się: 

zlecenie dostawy (zamówienie), awizo dostawy, potwierdzenie odbioru, fakturę korygującą, 

notę księgową. 

 

§ 10 

Waloryzacja wynagrodzenia 

 

Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, wynikające ze złożonej oferty, może ulec zmianie w 

przypadku ustawowej zmiany stawki podatku akcyzowego i/lub podatku od towarów i usług VAT. 

Zmiana ceny ofertowej z uwagi na ustawową zmianę stawki podatku akcyzowego i/lub podatku od 

towarów i usług VAT nie wymaga zmiany treści umowy. 

 

§ 11 

Poufność, ochrona danych osobowych i  powierzenie przetwarzania danych osobowych. 

 

1. Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich 

informacji, w szczególności informacji o danych osobowych, w których posiadanie weszły lub 

wejdą w związku z realizacją niniejszej umowy. Strony umowy zobowiązują się również do 

zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów 

przekazanych przez drugą stronę, uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być 

wykorzystane wyłącznie  w celach związanych z realizacją umowy. 

2. Zamawiający,  w celu wynikającym z prawidłowej realizacji umowy, powierza Wykonawcy 

przetwarzanie danych osobowych, w stosunku do których Zamawiający jest administratorem 

danych osobowych. Zamawiający określa, że dane osobowe powierzone Wykonawcy                  

i przetwarzane w ramach realizacji niniejszej umowy mogą być wykorzystywane wyłącznie      

w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji umowy. Wykonawca oświadcza, że opracował       

i wdrożył środki o których mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ), a także na podstawie  Rozporządzenia Parlamentu 
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Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 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  (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), 

zwanym dalej „RODO” zapewniając ochronę powierzonych danych osobowych przed 

dostępem osób nieuprawnionych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania, niepowielania, oraz niewykorzystywania          

w celach niezwiązanych z realizacją niniejszej umowy jakichkolwiek informacji i materiałów 

przekazanych przez Zamawiającego, w tym informacji poufnych.                    

4. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę o drugiej Stronie, w związku z realizacją 

przedmiotu umowy i w czasie jej wykonywania, mogą być wykorzystane tylko w celu realizacji 

Umowy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się chronić Informacje Poufne oraz zabezpieczać je przed dostępem 

osób trzecich. Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych 

środków zapewniających dochowanie wyżej wymienionych obowiązków przez swoich 

pracowników, współpracowników i podwykonawców. 

6. Wykonawca potwierdza, że będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w celu realizacji 

umowy oraz, że nie będzie przetwarzał danych osobowych w żadnym innym celu, bez 

uzyskania pisemnej zgody administratora danych osobowych. 

7. Wykonawca może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom 

jedynie w celu wykonania umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego,           

w formie pisemnej. 

8. Podwykonawca winien spełniać te same wymogi i obowiązki, jakie zostały nałożone na 

Wykonawcę w niniejszej umowie, w szczególności w zakresie gwarancji ochrony powierzonych 

danych osobowych. 

9. Wykonawca po zakończeniu umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane w wyniku 

wykonywania umowy oraz wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 7 dni - o fakcie usunięcia 

danych Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie.  

10. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 

dotyczące go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia - stanowią 

informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. 

U. z 2020 poz. 2176 ), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. 

11. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać zasad bezpieczeństwa informacji obowiązujących    

w KRUS, o których został poinformowany. 

 

§ 12 

Kary umowne 

 

Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych strony 

ponosić będą na ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego oraz przez zapłatę kar umownych           

z następujących tytułów i w następującej wysokości: 

 

1. Kary umowne będą naliczane w przypadku zwłoki Zamawiającego zgodnie z brzmieniem                 

art. 491 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, Dz. U. z 2019 r. poz. 1495). 

2. Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku: 

a) braku zapewnienia ciągłości w dostawie energii dla punktu poboru energii, z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy - każdorazowo w wysokości 50,00 zł brutto, za każdą 

godzinę wystąpienia przerwy w dostawie energii elektrycznej; 
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b) braku ważnej koncesji na obrót energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki, w przypadku, o którym mowa § 2 ust. 10 - w wysokości 1 000,00 zł 

brutto, za każdy dzień braku ważnej koncesji; 

c) odstąpienia od całości lub części umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w tym z przyczyn określonych w § 11 ust. 1 pkt 1)-4) 

Umowy, w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 

ust. 1. 

3. W nawiązaniu do art. 436 pkt. 3 ustawy PZP ustala się maksymalną wartość kar umownych, 

których strony mogą dochodzić w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, 

o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej 

na zasadach ogólnych. 

5. Wykonawca oświadcza, że upoważnia Zamawiającego do potrącania z należnego mu 

wynagrodzenia naliczonych kar umownych. 

6. W przypadku zastosowania kary umownej, Zamawiający po wyjaśnieniu okoliczności 

determinujących nałożenie kary wystąpi do Wykonawcy z notą obciążeniową. 

 

§ 13 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zgodnie z art. 456 ustawy PZP Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu 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 podstawowemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy także jeżeli zachodzi co najmniej jedna                         

z następujących okoliczności: 

a)  dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP, 

b)  wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP, 

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/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił 

zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej, 

d) w przypadku utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, 

e) Wykonawca realizuje Umowę w sposób niezgodny z jej postanowieniami lub w sposób 

naruszający interes Zamawiającego. Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu 

wykonywania Umowy, wyznaczając mu w tym celu termin nie dłuższy niż 5 dni z zagrożeniem, 

że po bezskutecznym jego upływie będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy; 

3. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której 

zmiana dotyczy. 

5. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                    

o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonana części umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany 

świadczyć usługi do daty wyznaczonej przez Zamawiającego w oświadczeniu o odstąpieniu od 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4denztgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4denzuge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danjzga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanzxgi3tcltqmfyc4mzxgu2dknjqg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tomzwgi4dgltqmfyc4mrxha3tanbqge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tomzwgi4diltqmfyc4mrxha3tanbqgi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrrga2tgnbygm2tc
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umowy.  

 

§ 14 

Rozwiązanie umowy 

 

1. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 3 - miesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec ostatniego miesiąca. 

2. Zamawiający może umowę rozwiązać bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym bez 

zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:  

a) wyrządzenia Zamawiającemu szkody z winy Wykonawcy, 

b) naruszenia przepisów dotyczących poufności informacji i ochrony danych osobowych, 

c) zaniechania wykonywania obowiązków określonych umową, 

d) postawienia Wykonawcy w stan upadłości bądź likwidacji, 

e) cofnięciu Wykonawcy przez uprawniony organ, koncesji na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia. 

3. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego bez wypowiedzenia, Wykonawca jest 

zobowiązany świadczyć usługi do daty wyznaczonej przez Zamawiającego w oświadczeniu       

o rozwiązaniu umowy.  

4. Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez 

okresu wypowiedzenia, w przypadku stwierdzenia wystąpienia w toku realizacji umowy 

względem Wykonawcy chociażby jednej przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. 108 PZP. 

§ 15 

Zmiana umowy 

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zmówień publicznych Zamawiający przewiduje 

możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia jednej lub kilku z następujących 

okoliczności: 

1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych 

zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące 

warunki: 

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, 

w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności usług zamówionych              

w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub zwiększenie kosztów dla 

Zamawiającego, 

2) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości umowy, określonej w § 8 ust. 1, 

zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości umowy, określonej w § 8 ust. 1, 

3) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, 

4) wszelkich zmian umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmian           

w obowiązujących przepisach prawa. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie: 
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a) dostosowania Umowy do zmienionych przepisów prawa z zachowaniem ogólnego charakteru 

Umowy – w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego mające wpływ 

na realizację Przedmiotu Umowy, 

b) zmiany taryfy dla danego punktu poboru, przy czym zmiana możliwa jest jedynie w obrębie 

tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie, 

c) zmiany ilości punktów poboru energii elektrycznej/zapotrzebowania na energię elektryczną 

wskazanych w OPZ, przy czym zmiana ilości punktów poboru energii 

elektrycznej/zapotrzebowania na energię elektryczną wynikać może np. z włączenia do umowy 

punktu poboru przez Zamawiającego, z likwidacji punktu poboru, budowy nowych punktów 

poboru, zmiany stanu prawnego punktu poboru, zmiany w zakresie odbiorcy, zaistnienia 

przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany 

sprzedawcy, w tym w przypadku zaistnienia przeszkód uniemożliwiających rozwiązanie 

dotychczas obowiązujących umów. W przypadku zmiany polegającej na włączeniu nowych 

punktów, do obliczenia wynagrodzenia stosowane będą ceny określone przez Wykonawcę        

w formularzu cenowym dla danej taryfy, 

d) zaistnienia przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć 

należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej: o charakterze niezależnym 

od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można 

uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której 

nie można przypisać drugiej Stronie, 

e) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, 

f) zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy w przypadku wyczerpania środków 

finansowych, określonych w § 8 ust. 1, 

g) zmiany osób wskazanych w § 7, na warunkach określonych w tym paragrafie, 

h) części zamówienia realizowanej przez podwykonawcę, pod warunkiem, że zmiana wynika        

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

i) podwykonawców, pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

j) zmian teleadresowych Stron umowy, przy czym w razie zmian zapisanych wyłącznie                

w preambule umowy, nowe dane teleadresowe mogą być pisemnie notyfikowane przez Stronę, 

której one dotyczą, w odrębnym oświadczeniu, pisemnie tylko poświadczonym przez drugą 

Stronę, 

k) zmian w zakresie godzin objęcia ochroną fizyczną poprzez zmniejszenie/zwiększenie liczby 

godzin ochrony. Wynagrodzenie  Wykonawcy ulegnie  zmianie proporcjonalnie do ilości 

godzin. 

3. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu Stron wyrażonej na piśmie pod 

rygorem nieważności. 

4. Strony ustalają, że zmiana kwoty wynagrodzenia może ulec zmianie 

(zwiększenie/zmniejszenie) na warunkach szczegółowo opisanych § 10 niniejszej umowy. 

5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisów niniejszego paragrafu jest nieważna. 

6. Niedopuszczalnie jest wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla 

Zamawiającego. 

7. Żadna zmiana nie może odnosić się do zdarzeń uprzednio dokonanych, a skuteczność zmiany 

nie ma mocy wstecznej. 

§ 16 

Postanowienia umowy 
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1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie            

w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1740, Dz. U. z 2019 r. poz. 1495), przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, Dz. U. z 2020 r. poz. 288), przepisy ustawy 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716; Dz. U. z 2021 r. 

poz. 868, Dz. U. z 2021 r. poz. 1093)  oraz inne przepisy związane  z przedmiotem 

zamówienia. 

2. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania umowy będzie rozstrzygać sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany umowy powinny być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności 

4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

     ZAMAWIAJĄCY                                                                                      WYKONAWCA  

 

 

 

 

…………………………                                                                            ....…………………..…. 

 

         

Załączniki do niniejszej umowy:  

 

Załącznik nr 1 – SWZ wraz z załącznikami. 

Załącznik nr 2 – Pełnomocnictwo (Udzielone wybranemu Wykonawcy). 

Załącznik nr 3 – Kopia koncesji. 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucyjnej           

z Operatorami Systemu Dystrybucyjnego. 

Załącznik nr 5 – Oferta Wykonawcy. 

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy o wypłacie wynagrodzenia (w przypadku 

podwykonawstwa). 

Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna RODO. 

 

 

 

 

 

*Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 8 do umowy 

 

Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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, zwanego dalej RODO informuję, iż: 

1. Administratorem Pana(i) danych osobowych jest Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w 

Jedlcu, reprezentowanym przez Dyrektora  mgr Ewa Wojtyła MBA. 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w  Centrum Rehabilitacji  Rolników KRUS w 

Jedlcu jest Pani Jolanta Jamrozik , e-mail zkpk0001@jedlec.pl, nr tel. 62  76 16 251, wew.  223. 

3. Pana(i) dane osobowe przetwarzane będą w celu zrealizowania innych usług oraz do 

zapewnienia Centrum bezpieczeństwa przed ewentualnymi roszczeniami -  na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. b RODO. 

4. Odbiorcą Pana(i) danych osobowych będzie Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w 

Jedlcu. 

5. Pana(i) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

6. Pana(i) dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa. 

7. Posiada Pan(i) prawo dostępu do treści swoich danych oraz  prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia  danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu. 

8. Pan(i) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pan(i), iż przetwarzanie danych osobowych Pana(i) dotyczących, narusza przepisy RODO. 

9. Podanie przez Pana(nią) danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan(i) 

obowiązkiem. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie: niemożność realizacji usługi. 

10. Pana(i) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania.  

 

 

 

 

 

 

 


