Postępowanie DS/ 1 /2021
Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r

Załącznik nr 6 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy
UMOWA Nr ……………………..
W dniu ………………… w Kałdowie Wsi pomiędzy:
Przedsiębiorstwem „Nogat” Sp. z o.o., Kałdowo Wieś, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, Polska, prowadzącym
działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000162098
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, Gdańsk-Północ Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, NIP 579-20-000-69, Regon 192792756, BDO 000085805,
które reprezentuje:
………………………………………………………
………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”,
a
……………………………………….., prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem ………………………………. prowadzonego przez ………………………..Wydział ……………I
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP ………………………, Regon …………………….., BDO ………………………,
które reprezentuje:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
w dalszej części zwanym „WYKONAWCĄ”,
zwane łącznie „Stronami”
na podstawie dokonanego przez ZAMAWIAJĄCEGO wyboru WYKONAWCY w rozstrzygniętym postępowaniu o
udzielenie zamówienia w trybie podstawowym: „Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022r.
do 31.12.2022r.” (sygnatura postępowania DS/1/2021) przeprowadzonym na podstawie ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze. zm.) została zawarta umowa o
następującej treści:
§1
Postanowienia ogólne, przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest „Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.” dla
punktów poboru energii elektrycznej ZAMAWIAJĄCEGO.
2. Szczegółowe informacje o punktach poboru energii, ich danych technicznych, grupach taryfowych oraz
szacowanym zużyciu rocznym energii, znajdujące się w załączniku nr 1 do SWZ,
3. Roczne zużycie energii elektrycznej jest szacunkowe, służące do przygotowania ofert. Ilość energii
elektrycznej zużyta przez ZAMAWIAJĄCEGO wynikać będzie z bezpośrednich odczytów wskazań układów
pomiarowo -rozliczeniowych.
4. Zamawiający zobowiązuje się do zużycia 85% szacunkowej ilości energii elektrycznej .
5. WYKONAWCY nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez
ZAMAWIAJĄCEGO szacunkowej ilości energii.
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6. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.) oraz w oparciu o przepisy wykonawcze do tej
ustawy.
7. WYKONAWCA oświadcza, że posiada i przez cały okres obowiązywania umowy zobowiązuje się posiadać
ważną Koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie
z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne .
8. Wyłoniony w wyniku przetargu WYKONAWCA musi mieć ważną umowę, tzw. Generalną Umowę
Dystrybucji, z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (dalej: OSD), na podstawie której może
prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do obiektów
ZAMAWIAJĄCEGO
9. WYKONAWCA, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym umowy sprzedaży energii
elektrycznej właściwemu OSD i przekazaniu tej informacji ZAMAWIAJĄCEMU w terminie nie później niż do
10 grudnia 2021 r.
10. ZAMAWIAJĄCY będzie zużywał energię elektryczną na potrzeby działalności własnej jako odbiorca
końcowy.
§2
Definicje
Użyte pojęcia w mniejszych Istotnych Postanowieniach Umowy oznaczają:
1) Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją
energii elektrycznej;
2) Generalna Umowa Dystrybucji - umowa zawarta pomiędzy WYKONAWCĄ a OSD określająca ich
wzajemne prawa i obowiązki związane za świadczeniem usługi dystrybucyjnej w celu realizacji niniejszej
Umowy;
3) Umowa o świadczenie usług dystrybucji - umowa zawarta w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO przez
WYKONAWCĘ (wyłonionego w drodze postępowania przetargowego), pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM a OSD
określająca prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usługi dystrybucji energii elektrycznej;
4) Punkty poboru - miejsce dostarczania energii elektrycznej - zgodne z miejscem dostarczania energii
elektrycznej zapisanym w umowie o świadczenie usług dystrybucji;
5) Okres rozliczeniowy - okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami urządzeń do pomiaru
mocy i energii elektrycznej -zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD.
§3
Warunki realizacji zamówienia
1. WYKONAWCA zobowiązuje się do sprzedaży, a ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do kupna energii
elektrycznej dla punktów poboru wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Łączną ilość dostarczanej energii elektrycznej w ramach niniejszej umowy, na podstawie dotychczasowego
zużycia, szacuje się na – 1 832 MWh, z zastrzeżeniem treści §1 ust. 3 umowy.
3. Dla realizacji niniejszej umowy w zakresie punktów poboru energii konieczne jest uwzględnienie
obowiązujących umów:
1) Umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM a odpowiednim OSD;
2) Generalnej Umowy Dystrybucyjnej zawartej pomiędzy WYKONAWCĄ a OSD.
§4
Standardy jakościowe. Bilansowanie handlowe.
1. W ramach niniejszej umowy WYKONAWCA jest odpowiedzialny za bilansowanie handlowe, o którym mowa
w art. 3 pkt. 40 ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020. poz. 833 z późn. zm.)
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2. Wszelkie koszty związane z dokonywaniem przez WYKONAWCĘ bilansowania handlowego, o którym mowa
w ust. 1 uwzględnione są w cenach jednostkowych określonych w niniejszej umowie.
3. Strony zgodnie oświadczają iż wszystkie obowiązki w zakresie bilansowania handlowego związanego z
niniejszą umową obciążają WYKONAWCĘ.
§5
Termin realizacji
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania lecz nie wcześniej, niż po pozytywnym przyjęciu umowy do
realizacji przez OSD z terminem sprzedaży energii elektrycznej od 01.01.2022 r do 31.12.2022r.
§6
Wartość umowy oraz zasady rozliczeń i płatności
1.

Łączna wartość za wykonanie całego przedmiotu zamówienia ustalona została zgodnie z przyjętą ofertą.
Wykonawcy z tytułu wykonania całego przedmiotu umowy na zasadach określonych niniejszą umową i
specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącą podstawę opracowania oferty przy
uwzględnieniu przewidywanej przez Zamawiającego ilości szacunkowej 1 832 MWh energii elektrycznej
do przysługuje wynagrodzenie:
Brutto: ………….. zł słownie: …………………………………….
Netto: …………… zł słownie: …………………………………….
Podatek VAT: ………..% : …………………. zł słownie: …………………………….
Dostarczana energia elektryczna będzie rozliczana według cen jednostkowych energii elektrycznej netto
określonej w formularzu cenowym oferty przetargowej Wykonawcy, która wynosi:
Oczyszczalnia ścieków - taryfa B23
Energia czynna szczyt przedpołudniowy

zł/MWh

Energia czynna szczyt popołudniowy

zł/MWh

Energia czynna reszta doby

zł/MWh

Opłata handlowa

m-c

Przepompownia "PARKOWA" - taryfa B23
Energia czynna szczyt przedpołudniowy

zł/MWh

Energia czynna szczyt popołudniowy

zł/MWh

Energia czynna reszta doby

zł/MWh

Opłata handlowa

m-c

Przepompownia NOWY STAW - taryfa C22A
Energia czynna szczytowa

zł/MWh

Energia czynna pozaszczytowa

zł/MWh

Opłata handlowa

2.

m-c

Dostarczana energia elektryczna będzie rozliczana według cen jednostkowych energii elektrycznej netto
określonej w formularzu cenowym oferty WYKONAWCY + podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

2. Ceny jednostkowe nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania umowy z wyjątkiem sytuacji, w której
nastąpi ustawowa zamiana stawki podatku VAT lub stawki podatku akcyzowego za energię elektryczną
oraz sytuacji opisanych w §11.
3. Należność WYKONAWCY za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych udostępnionych
WYKONAWCY przez OSD, obliczana będzie indywidualnie dla punktu poboru jako iloczyn ilości
sprzedanej

energii

elektrycznej

ustalonej

na

podstawie

danych

pomiarowo-rozliczeniowych

udostępnionych WYKONAWCY przez OSD i ceny jednostkowej energii elektrycznej określonej w ust. 1
umowy. Do wyliczonej należności WYKONAWCA doliczy podatek od towarów i usług (VAT) według
obowiązującej w dniu wystawienia FV stawki.
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4. Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie danych pomiaroworozliczeniowych udostępnionych WYKONAWCY przez OSD, w okresach rozliczeniowych udostępnionych
WYKONAWCY przez OSD.
5. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie wystawionych przez WYKONAWCĘ faktur
VAT, obejmujących zużycie energii we wszystkich punktach poboru energii elektrycznej określonych w
Załączniku nr 1 do SWZ.
6. Należności wynikające z faktur VAT , o których mowa w ust. 5 płatne będą w terminie 21 dni od daty
otrzymania faktury VAT wraz z załącznikiem, o którym mowa w ust. 4. Datą zapłaty jest data uznania
rachunku bankowego WYKONAWCY.
7. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego
któregokolwiek z punktów poboru energii, WYKONAWCA jest obowiązany do dokonania korekty
uprzednio wystawionej faktury VAT.
8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej przez WYKONAWCĘ faktury
VAT, ZAMAWIAJĄCY złoży pisemną reklamację, załączając jednocześnie kopię spornej faktury. Reklamacja
winna być rozpatrzona przez WYKONAWCĘ w terminie do 14 dni od dnia złożenia reklamacji przez
ZAMAWIAJĄCEGO.
9. W przypadku uwzględnienia reklamacji, WYKONAWCA niezwłocznie wystawi fakturę korygującą.
10. W przypadku powierzenia przez WYKONAWCĘ realizacji części umowy Podwykonawcy, WYKONAWCA jest
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy
zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.
11. Wykonawca, będący podmiotem, o którym mowa w art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia
2012 r. zobowiązany będzie umieszczać na fakturach VAT numer BDO, stosownie do obowiązku
wynikającego z art. 63 tejże ustawy.
12. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość przekazywania mu przez WYKONAWCĘ faktur w formie
elektronicznej, w tym poprzez platformę elektronicznego fakturowania
§7
Obowiązki stron
1. Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należy w szczególności:
1) pobieranie energii elektrycznej zgodnie z warunkami umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa;
2) terminowe regulowanie należności za zakupioną energię elektryczną;
3) powiadamianie WYKONAWCY o zmianie planowanej wielkości zużycia energii elektrycznej w przypadku
zmian w sposobie wykorzystania urządzeń i instalacji elektrycznych w poszczególnych punktach
poboru oraz zmianie ilości punktów poboru energii;
4) niezwłoczne informowanie WYKONAWCY telefonicznie lub mailem 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 wszelkich okolicznościach
mających wpływ na rozliczenia za energię;
5) Zwiększenie punktów poboru możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które wycenione w
Formularzu Ofertowym WYKONAWCY.
2. Do obowiązków WYKONAWCY należy w szczególności:
1) sprzedaż energii elektrycznej do obiektu ZAMAWIAJĄCEGO w okresie, o którym mowa w §5, z
zachowaniem obowiązujących standardów i przepisów;
2) zapewnienie ZAMAWIAJĄCEMU dostępu do informacji o danych pomiarowo-rozliczeniowych energii
elektrycznej pobranej przez ZAMAWIAJĄCEGO w poszczególnych punktach poboru energii;
3) przyjmowanie od ZAMAWIAJĄCEGO zgłoszeń i reklamacji od poniedziałku do piątku w godzinach od
8:00 do 15:00;
4) rozpatrywanie wniosków lub reklamacji ZAMAWIAJĄCEGO w sprawie rozliczeń i udzielenie odpowiedzi
nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji;
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5) niezwłoczne informowanie ZAMAWIAJĄCEGO telefonicznie, drogą elektroniczną lub faksem o
problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość i sposób wykonywania przedmiotu
umowy lub jakichkolwiek innych, mających istotne znaczenie dla realizacji przedmiotu umowy.
6) posiadanie przez cały okres, o którym mowa w §5 umowy dystrybucyjnej zawartej z odpowiednim
OSD, na podstawie której WYKONAWCA może prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za
pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów i urządzeń ZAMAWIAJĄCEGO.
7) WYKONAWCA powiadomi w ciągu 3 dni ZAMAWIAJĄCEGO w formie pisemnej i drogą elektroniczną
fakt zgłoszenia umowy do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD).
8) WYKONAWCA ma obowiązek zawiadomić ZAMAWIAJĄCEGO o utracie Koncesji na obrót energią
elektryczną w terminie 2 dni od jej zaistnienia.
§8
Odpowiedzialność WYKONAWCY
1. Za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi ZAMAWIAJĄCEGO, na jego pisemny wniosek
przysługują ZAMAWIAJĄCEMU bonifikaty w wysokościach i na zasadach określonych w ustawie Prawo
energetyczne oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy. WYKONAWCA zobowiązuje się rozpatrzyć
wniosek ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.
2. WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności za skutki przerw i ograniczeń w sprzedaży energii
elektrycznej spowodowanych:
1) działaniem siły wyższej;
2) działaniem osoby trzeciej, za którą WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności;
3) za czas niezbędny do usunięcia awarii sieci elektroenergetycznej,
4) w wypadku ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej w związku z zagrożeniem życia, zdrowia,
mienia lub środowiska naturalnego;
5) działaniem OSD nieuzgodnionym z WYKONAWCĄ.
§9
Osoby wyznaczone do kontaktów między Stronami
1. WYKONAWCA wyznacza do kontaktów z ZAMAWIAJĄCYM:
…………………………………. tel…. .................., e-mail: ................................................
2.

ZAMAWIAJĄCY wyznacza do kontaktów z WYKONAWCĄ:
………………………………….…tel…. ................., e-mail: ................................................

4.

Zmiana osób ze strony WYKONAWCY lub ZAMAWIAJACEGO, nie wymaga aneksu do niniejszej umowy

5.

O dokonaniu zmiany ZAMAWIAJĄCY lub WYKONAWCA poinformuje w formie pisemnej lub e-mail.
§10
Kary umowne

1.

WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:
1) z tytułu rozwiązania niniejszej umowy, o których mowa w §12 ust. 1 lub z tytułu odstąpienia od
Umowy z przyczyn, za które odpowiada WYKONAWCA - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego
brutto, o którym mowa w §6 ust. 1;
2) z tytułu braku ciągłości w dostawie energii dla któregokolwiek z punktów poboru energii na okres
dłuższy niż 12 godzin, z przyczyn innych niż wskazane w §8 ust. 2 – w wysokości 0,02% wynagrodzenia
umownego brutto za każdą godzinę przerwy powyżej 12 godzin w dostawie energii.

2.

ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną z tytułu rozwiązania niniejszej umowy, o którym mowa
w §12 ust. 1 lub z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiada ZAMAWIAJĄCY - w
wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §6 ust. 1.
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3.

Strony ustalają, iż łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi
20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §6 ust. 1 Umowy.

4.

Strony ustalają, że w przypadku naliczenia kar umownych ZAMAWIAJĄCY wystawi notę obciążeniową z
obowiązkiem zapłaty w terminie określonym w nocie obciążeniowej. W przypadku braku zapłaty
należności z tytułu kar, potrącenie nastąpi z należności WYKONAWCY, na co WYKONAWCA przez
podpisanie niniejszej umowy wyraża zgodę.
§11
Zmiany postanowień umowy

1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie w następujących przypadkach:
1) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;
2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy lub świadczenie Stron;
3) zaistnienia, po zawarciu niniejszej Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszej
Umowy rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej, o charakterze
niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i którego nie można uniknąć, ani któremu
Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą warunkującą zmianę
niniejszej Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem §9 ust. 4 wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności, z tym jednak zastrzeżeniem, że każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmiany w zakresie
numerów telefonów/faksów i adresów wskazanych w niniejszej Umowie, zawiadamiając o tym pisemnie
drugą Stronę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od chwili dokonania zmiany.
§12
Odstąpienie od umowy
1. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli:
1) WYKONAWCA realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami wynikającymi z niniejszej
umowy lub niezgodnie z SWZ;
2) WYKONAWCA do dnia 10 grudnia 2021r. nie zgłosił do OSD zawarcia umowy o sprzedaż energii
elektrycznej;
3) WYKONAWCA nie rozpoczął realizacji niniejszej umowy w terminie;
4) WYKONAWCA przerwał realizację przedmiotu umowy z przyczyn innych niż określone w §8 ust. 2 lub
przerwa trwała dłużej niż 2 dni;
5) WYKONAWCA utracił w trakcie obowiązywania umowy Koncesję na obrót energią elektryczną;
2.

W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie przepisy polskiego kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo energetyczne oraz aktów wykonawczych od ww. aktów
normatywnych.

3.

Oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej umowy z przyczyn w niej wskazanych następuje w formie
pisemnej z uzasadnieniem i powinno być złożone w terminie 14 dni odkąd uprawniony do odstąpienia
dowiedział się o przyczynie będącej jego podstawą.

4.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, ZAMAWIAJĄCY może
wypowiedzieć Umowę w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim
przypadku WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części
umowy.
§13
Podwykonawcy
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1. WYKONAWCA powierza wykonanie części zamówienia Podwykonawcy………………………………………………. w
zakresie

………………………….

2. Za działania lub zaniechania podmiotów, którym WYKONAWCA powierzy wykonanie zadania
WYKONAWCA odpowiada jak za własne.
§14
Grupa taryfowa
1. Rozliczenie za dostarczoną energię elektryczną dokonywane będzie wg cen z oferty WYKONAWCY.
2. Grupa taryfowa dla każdego punktu poboru nie może być zmieniona w okresie trwania umowy.
§15
Obowiązek informacyjny RODO
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – RODO, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo „Nogat” Spółka z o.o. w Kałdowie
Wsi 82-200 Malbork, które reprezentuje:
Prezes Zarządu – Wojciech Zegarek,
Wiceprezes Zarządu – Adam Janowczyk;
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym w przypadku pytań o swoje
dane osobowe można kontaktować się pod adresem e-mail: sekretariat@nogat.malbork.pl;
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy - podstawą prawną jest niezbędność
przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora oraz podmioty uczestniczące w
realizacji umowy.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie wykonywania umowy, w okresie wymaganego
przepisami prawa przechowywania dokumentacji dotyczącej umowy oraz do upływu terminu na
dochodzenie potencjalnych roszczeń związanych z umową.
7. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania
ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych oraz zgłoszenia sprzeciwu.
Może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do zawarcia umowy
i realizacji przez Administratora wymogów wynikających z przepisów prawa.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.
§16
Postanowienia końcowe
1.

WYKONAWCA nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec ZAMAWIAJĄCEGO na osoby
lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody ZAMAWIAJĄCEGO. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej
zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy uprawniające
ZAMAWIAJĄCEGO do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY.

3.

Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
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4.

Wszystkie załączniki stanowią integralną cześć umowy:
1) Szczegółowe informacje o punktach poboru energii,
2) Pełnomocnictwo,
3) Formularz Ofertowy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJACY
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