SIWZ cz. II.
UMOWA Nr ………………………..

Zawarta w dniu ............................ w Opolu pomiędzy
pomiędzy
Teatrem im. Jana Kochanowskiego w Opolu z siedzibą: 45-056 Opole, Pl. Teatralny 12,
zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego pod nr RIK-2/2000, NIP 754-033-98-81, Regon 000279717,
reprezentowanym przez:
1.
Norberta
Norberta Rakowskiego – Dyrektora Teatru, przy kontrasygnacie Ewy Wodeckiej – Głównej
Księgowej,
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym lub Nabywcą”
a
.....................................................................................................................................
.............................
.,
z
siedzibą
w
…………...................……………………
przy
ul.
……….………………….,
NIP ………..............………..
REGON
……………………….
zarejestrowaną(-ym) w
rejestrze ……………….. prowadzonym przez Sąd ……………….......……. Wydział
………...............…………..
w ………......................……………….., posiadającą(-ym) kapitał zakładowy w wysokości
……………… w całości opłacony,
reprezentowaną(-ym) przez:
…………………......................……. - …………….........………… zwaną(-ym) w dalszej części umowy
„Wykonawcą”,
łącznie również Stronami.
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego zgodnie
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019
r. poz. 1843 tj.) – zwanej dalej „ustawą Pzp”,
o następującej treści:
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu”
W razie wątpliwości co do zakresu umowy, zakres przedmiotu zamówienia określa oferta
Wykonawcy i SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które
stanowią integralna część niniejszej Umowy.
§1
Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne
1. Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron, związanych ze
sprzedażą energii elektrycznej na potrzeby budynku Teatru im. Jana
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Kochanowskiego w Opolu, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 755 ze zm., dalej jako ustawa
Prawo energetyczne) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, a
także przepisami Kodeksu cywilnego, zasadami określonymi w koncesjach, z
uwzględnieniem SIWZ i w oparciu o ustawę Pzp.
2. Umowa nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej,
przyłączeniem, opomiarowaniem i jakością energii wchodzących w zakres odrębnej
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych zawartej przez Zamawiającego z
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
3. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień Umowy użyte w niej pojęcia oznaczają:
a) OSD - Operatora Systemu Dystrybucyjnego - przedsiębiorstwo energetyczne
zajmujące się świadczeniem usług dystrybucyjnych w rozumieniu ustawy Prawo
energetyczne;
b) Generalna Umowa Dystrybucyjna – umowę zawartą pomiędzy Wykonawcą a OSD
określającą ich wzajemne prawa i obowiązki związane ze świadczeniem usługi
dystrybucyjnej w celu realizacji niniejszej Umowy;
c) Umowa – niniejszą umowę;
d) Standardowy profil zużycia – zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej
zużytej przez Zamawiającego;
e) Umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a
OSD określającą prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usługi
dystrybucji energii elektrycznej;
f) punkt poboru energii (PPE) – miejsce dostarczania energii elektrycznej;
g) okres rozliczeniowy – okres, w którym na podstawie odczytów urządzeń
pomiarowych następuje rozliczenie zużytej energii elektrycznej;
h) bilansowanie handlowe – zgłaszanie Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego przez
podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe do realizacji umów sprzedaży
energii elektrycznej
zawartych przez użytkowników systemu i prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy
rzeczywistej ilości dostarczonej albo pobranej energii elektrycznej i wielkości
określonych w tych umowach dla
każdego okresu rozliczeniowego.
§2
Podstawowe zasady sprzedaży energii elektrycznej
1. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia OSD, w imieniu Zamawiającego (odbiorcy
końcowego), zgłoszenia o zawarciu Umowy na sprzedaż energii elektrycznej.
Wykonawca zobowiązuje się do dokonania wszelkich czynności i uzgodnień niezbędnych
do przeprowadzenia z OSD procedury zmiany sprzedawcy.
2. Zamawiający udziela Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa, zgodnie z załącznikiem nr 3 do
Umowy.
3. Zgłoszenie musi zostać dokonane z zastosowaniem terminów IRiESD (INSTRUKCJA
RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ) TAURON Dystrybucja S.A. , nie
później niż 9.12.2019 r. Na dowód dokonania zgłoszenia Wykonawca prześle Nabywcy
skan dokonanego zgłoszenia dla punktu poboru energii elektrycznej. W przypadku
braku możliwości przesłania skanu zgłoszenia, Wykonawca oświadczy
Zamawiającemu w drodze korespondencji elektronicznej w dniu zakończenia
dokonywania zgłoszeń o dokonanych czynnościach.
4. Wykonawca posiada koncesję na obrót energią elektryczną o numerze .............. wydaną
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu …..........................., której
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ważność przypada na okres ....................................
5. Wykonawca oświadcza, że posiada zawartą Generalną Umowę Dystrybucyjną z OSD,
umożliwiającą dostawę energii elektrycznej do obiektu odbiorcy końcowego za
pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD przez cały okres obowiązywania Umowy.
6. Planowana wysokość zużycia energii elektrycznej w okresie trwania Umowy wynosi
350 MWh.
7. Szacowane wynagrodzenie Wykonawcy za dostarczoną energię elektryczną wyniesie
…........................................ zł brutto.
8. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami
dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg
cen określonych w ofercie Wykonawcy.
9. Moc umowna, warunki jej zmiany oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej
określana jest każdorazowo w umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej
pomiędzy Zamawiającym a OSD.
10. Energia elektryczna kupowana na podstawie Umowy zużywana będzie na potrzeby
odbiorcy końcowego, co oznacza, że Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem
energetycznym w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne.
§3
Podstawowe obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za
bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach tej Umowy.
2. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez
Zamawiającego na podstawie standardowego profilu zużycia o mocy umownej.
3. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii
elektrycznej.
4. Wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym wynikające z
niniejszej Umowy, w tym zgłaszanie grafików handlowych do OSD, przechodzą na
Wykonawcę.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy siłami własnymi lub z udziałem
Podwykonawców.
6. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą jest wymagana zgoda
Zamawiającego wyrażona w sposób wyraźny, na piśmie pod rygorem nieważności.
7. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania Podwykonawcy jak za własne
działania lub zaniechania.
8. Zlecenie części przedmiotu Umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy
wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie umowy.
9. Ustalony w Umowie zakres przedmiotu Umowy realizowany będzie z udziałem
następujących Podwykonawców: ....................................................................................
10. Zakres rzeczowy i udział Podwykonawców: …..............................................................
11. Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści, z Umową zawartą z Wykonawcą.
Odmienne postanowienia są nieważne.
1.

§4
Standardy jakości obsługi
Standardy jakości obsługi klienta zostały określone w obowiązujących przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo energetyczne.
2. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu
1.
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przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w § 42 rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. 2019
r. poz. 503) lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych
standardów obsługi.
3. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania bonifikat za niedotrzymanie standardów
jakościowych obsługi odbiorców oraz niedotrzymanie przez OSD parametrów
jakościowych energii elektrycznej, w terminie 30 dni od dnia, w którym zaistniała
przesłanka do ich naliczenia.
§5
Podstawowe obowiązki Zamawiającego
Na mocy Umowy Zamawiający 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) zawiadamiania Wykonawcy o zmianie wielkości mocy elektrycznej i planowanej
wysokości rocznego zużycia.
§6
Zasady rozliczeń
1.

Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny jednostkowej netto
określonej w ofercie Wykonawcy, która wynosi:

2.

W cenie jednostkowej zawarte są wszelkie koszty, w szczególności związane z wypełnieniem
wszystkich prawem przewidzianych obowiązków związanych z dostawą energii elektrycznej.

3.

Cena netto, wg której rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej, pozostanie
niezmienna przez cały czas obowiązywania Umowy, z wyjątkiem ustawowej zmiany
podatku akcyzowego lub zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa. Ceny energii
elektrycznej zostają zmienione o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych
właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie.
Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych
obliczana będzie jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na
podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiaroworozliczeniowych i ceny jednostkowej netto energii elektrycznej określonej w Umowie.
Do wyliczonej należności Wykonawca doliczy należny podatek VAT według
obowiązującej stawki.
Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży energii elektrycznej jak i z
tytułu dystrybucji energii elektrycznej (z OSD) odbywać się będzie według jednego, wspólnego
układu pomiarowo – rozliczeniowego na podstawie rzeczywistych odczytów. Nabywca nie
dopuszcza dokonywania rozliczenia zobowiązań na podstawie szacowanego zużycia energii.
Wykonawca nie przewiduje zainstalowania innego lub dodatkowego układu
pomiarowego z tytułu świadczenia usługi dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej
przez dwa odrębne podmioty.
Odczyty rozliczeniowe układów pomiarowo-rozliczeniowych i rozliczenia kosztów
sprzedanej energii odbywać się będą w okresach stosowanych przez OSD.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu4 faktury rozliczeniowe w terminie do 20 dni od

4.

5.
6.

7.

8.
9.

daty udostępnienia danych pomiarowych przez OSD.
§7
Płatności
1. Faktura winna zawierać pełne dane identyfikacyjne Nabywcy, tj.: nazwę, adres i NIP.
2. Nabywca jest płatnikiem faktur za zużytą energię elektryczną w budynku Teatru im.
Jana Kochanowskiego w Opolu.
3. Wykonawca faktury za zużytą energię elektryczną prześle na adres Nabywcy.
4. Do każdej faktury Wykonawca załączy specyfikację określającą ilość energii elektrycznej
pobranej oraz wysokość należności z tego tytułu, podając zgodną z Umową nazwę i
adres punktu poboru energii.
5. Należności wynikające z faktur VAT wystawionych poprawnie są płatne w terminie nie
dłuższym niż 30 dni od daty wystawienia prawidłowo wypełnionej faktury VAT. W
przypadku dostarczenia Nabywcy faktury VAT po 16 dniach od jej wystawienia,
Nabywca zobowiązany jest do zapłaty w terminie 14 dni od jej otrzymania.
6. W przypadku złożenia przez Nabywcę reklamacji faktury lub wniosku o korektę
nieprawidłowo wystawionej faktury VAT, zapłata nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni
od daty dostarczenia ostatecznej decyzji o rozpatrzeniu reklamacji lub dostarczenia
poprawnej korekty faktury VAT. W przypadku dostarczenia Nabywcy korekty faktury VAT
po 16 dniach od jej wystawienia, Nabywca zobowiązany jest do zapłaty w terminie 14 dni
od jej otrzymania.
7. Wykonawca może sporządzić i przekazać fakturę VAT w formie e-faktury za
pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania.
8. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku Wykonawcy.
9. Za przekroczenie terminów płatności określonych w fakturach, Wykonawcy przysługuje
prawo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej.
10. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji
podatkowej NIP: …....................................................
11. Wierzytelność wynikająca z Umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób
trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
§8
Obowiązywanie Umowy, wypowiedzenie Umowy, wstrzymanie dostaw
Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się od dnia podpisania Umowy do dnia
31.12.2020 r. z tym, że rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej do punktu poboru
energii elektrycznej nastąpi nie później niż z dniem 01.01.2020 r., nie wcześniej jednak
niż po pozytywnej weryfikacji punktów poboru energii dokonanej przez Operatora
Systemu Dystrybucyjnego.
2. Dla realizacji Umowy w zakresie każdego punktu poboru energii konieczne jest
posiadanie przez Wykonawcę aktualnej i ważnej koncesji na obrót energią elektryczną
i jednoczesne obowiązywanie umów:
a) umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD,
b) Generalnej Umowy Dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD,
c) umowy zawartej przez Wykonawcę z OSD umożliwiającej bilansowanie handlowe
Zamawiającego przez Wykonawcę lub umowy z podmiotem bilansującym w imieniu
Wykonawcy punkty poboru energii Zamawiającego, który ma zawartą ważną
umowę z OSD.
3. W przypadku gdy Wykonawca zostanie pozbawiony koncesji na obrót energią
elektryczną lub utraci bezpośrednie lub pośrednie prawo do bilansowania handlowego
lub utraciła ważność Generalna Umowa Dystrybucyjna wiążąca Wykonawcę z OSD,
Wykonawca zobowiązany jest poinformować
o tym Zamawiającego w formie
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elektronicznej w terminie 24 godzin od powzięcia informacji o przewidywanych
zmianach godzin, najpóźniej do dnia wejścia w życie zmian, potwierdzając to w formie
pisemnej przesyłając informację o zaistniałych faktach na adres pocztowy
Zamawiającego w terminie 3 dni od momentu przesłania informacji elektronicznej.
4. W przypadku gdy Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego o zaistniałych faktach w
trybie wskazanym powyżej, Umowa ulega rozwiązaniu w całej rozciągłości z dniem
powzięcia przez Zamawiającego informacji o przesłankach wskazanych powyżej, o czym
Zamawiający poinformuje Wykonawcę drogą elektroniczną w dniu powzięcia informacji
oraz niezwłocznie w formie pisemnej przesłanej listem poleconym.
5. Zamawiający oświadcza, że umowa o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa w
ust. 2 lit. a powyżej, będzie ważna przez cały okres obowiązywania Umowy, a w
przypadku jej rozwiązania, Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym
Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 7 dni od momentu złożenia oświadczenia o
wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o świadczenie usług dystrybucji. W takim
przypadku Umowa ulega rozwiązaniu z dniem rozwiązania umowy o świadczenie usług
dystrybucji.
6. W przypadku gdy Wykonawca poweźmie wiadomość, iż umowa o świadczenie usług
dystrybucji została rozwiązana bądź wygasła, a Zamawiający nie poinformuje go o tym
w trybie wskazanym powyżej, Umowa ulega rozwiązaniu w zakresie punktów poboru
energii, do których dostarczana jest energia elektryczna w ramach umowy o
świadczenie usług dystrybucji z dniem rozwiązania umowy o świadczenie usług
dystrybucji.
7. Wykonawca może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia bądź
wystąpić z wnioskiem do OSD o wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej w
przypadku, gdy Zamawiający opóźnia się z zapłatą za pobraną energię elektryczną o co
najmniej 30 dni od upływu terminu płatności. Wznowienie dostarczania energii
elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez OSD na wniosek Wykonawcy
następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyn uzasadniających wstrzymanie ich
dostarczania.
8. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w terminie 30 dni od dnia powzięcia
wiadomości o przyczynie wypowiedzenia w następujących przypadkach:
a) Wykonawca jest w zwłoce z rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy
przekraczającej okres 14 dni z uwzględnieniem postanowień ust. 1 niniejszego
paragrafu Umowy,
b) zajęcia majątku Wykonawcy lub jego znacznej części w postępowaniu
egzekucyjnym,
c) rozwiązania firmy Wykonawcy,
d) gdy Wykonawca nie uwzględnia bonifikaty należnej Zamawiającemu,
e) gdy Wykonawca nie koryguje faktur w wyniku złożonej reklamacji, która została
uznana,
9. Niezależnie od przyczyn określonych w niniejszej Umowie Nabywca może odstąpić od
Umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym, a także w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia Umowy. W takim wypadku Wykonawcy przysługuje jedynie
wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części Umowy.
10. Przedstawicielem Wykonawcy w ramach realizacji niniejszej Umowy jest
...............................,
tel.
.........................,
fax
.........................,
e-mail
.......................................................
11. Przedstawicielem Zamawiającego w ramach realizacji niniejszej umowy jest
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…...................
..................., fax, e-mail.......................................................

,

tel.

§9
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku rozwiązania (w tym
odstąpienia) Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność
ponosi Wykonawca, w wysokości 10% wartości netto Umowy, przez którą rozumie
się iloczyn planowanej wysokości rocznego zużycia energii elektrycznej określonej w
§ 2 ust. 5 Umowy i ceny wskazanej w § 6 ust. 1 Umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania (w tym
odstąpienia) Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% wartości netto Umowy, przez
którą rozumie się iloczyn planowanej wysokości rocznego zużycia energii elektrycznej
określonej w § 2 ust. 5 Umowy i ceny wskazanej w § 6 ust. 1 Umowy z wyłączeniem
odstąpienia na zasadzie art. 145 ustawy Pzp.
3. Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości różnicy w
poniesionych kosztach zakupu energii elektrycznej kupionej od sprzedawcy
rezerwowego na skutek odstąpienia Wykonawcy od wykonania Umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, a kosztami energii elektrycznej wynikającymi z Umowy
za okres nie dłuższy niż do dnia zakończenia realizacji Umowy.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa do wypowiedzenia Umowy,
odstąpienia od Umowy lub wygaśnięcia Umowy z innych przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, przed terminem wskazanym w § 8 ust. 1, Zamawiający zobowiązany
będzie do zapłaty odszkodowania, którego wysokość zostanie wyznaczona na podstawie
wzoru określonego poniżej. W przypadku gdy wartość odszkodowania będzie ujemna,
wówczas Wykonawca odstępuje od obciążenia Zamawiającego odszkodowaniem.
Wo = (Ez-Ew) * (Ce-K)
gdzie:
Wo - wysokość odszkodowania
Ez - wolumen energii szacowanej przez Zamawiającego, określony w SIWZ
Ew - wolumen energii wykorzystanej przez Zamawiającego
Ce – cena brutto energii określona w Umowie
K - aktualna wartość podatku akcyzowego + cena minimalna energii elektrycznej na
rynku bilansującym określona w IRIESP + koszt obowiązków wynikających z art. 9a
ust. 1 oraz 8 ustawy Prawa energetycznego.
5. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przewyższającego kary umowne, na zasadach ogólnych.
6. Ilekroć w niniejszym ustępie jest mowa o wartości brutto przedmiotu Umowy,
rozumie się przez to iloczyn planowanej wysokości zużycia energii elektrycznej
określonej w § 2 ust. 6 Umowy i ceny netto wskazanej w § 6 ust. 1 Umowy
powiększonej o obowiązującą stawkę podatku VAT.
§ 10
Zmiana Umowy
1.Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w
zakresie:
1) miejsca dostawy,
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2) ilości dostaw (zwiększenie lub zmniejszenie) w związku z faktycznym zużyciem
energii elektrycznej, w tym: zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) ilości
punktów poboru energii z zachowaniem grup taryfowych objętych
zamówieniem,
3) zmiana terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej do punktu poboru energii,
jeżeli zmiana ta wynika z okoliczności niezależnych od Stron, w szczególności z
przedłużającej się procedury zmiany sprzedawcy,
4) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany
obowiązujących przepisów,
5) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz
Wykonawcy ze względu, gdy:
a) konieczność zmiany umowy jest okolicznościami, których Zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie,
6) zmian osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje
przedmiot Umowy na inne osoby,
7) zmian, których powodem jest:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
SIWZ,
b) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz
Wykonawcy w przypadku wystąpienia rozwiązania nie pogarszającego
sytuacji żadnej ze stron,
c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy, w
szczególności rezygnacja z dostaw do wybranych punktów poboru energii
(jeśli rezygnacja z dostaw okaże się racjonalna z powodów funkcjonalnych lub
ekonomicznych). W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące
Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za
wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które
Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi
świadczeniami.
2.Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, z wyłączeniem § 6 ust. 3, wymagają formy
pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
§ 11
KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, określanego dalej również jako RODO), Zamawiający
informuje, że:
a) Zamawiający, którym zgodnie z niniejszą Umową jest Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu,
Plac Teatralny 12, 45 – 056 Opole, jest administratorem danych pozyskanych w związku z zawarciem
i wykonaniem Umowy.
b) Wszelkie informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych można uzyskać kontaktując
się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adres e-mail: iod@teatropole.pl lub pod
numerem telefonu 77 4539082 bądź na adres siedziby administratora, o którym mowa powyżej.
c) Zamawiający przetwarza jedynie dane osobowe niezbędne do realizacji określonego celu
przetwarzania, w tym w szczególności:
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- imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, adres
zamieszkania, NIP, REGON – przekazane przez Wykonawców będących osobami fizycznymi lub
uzyskane z publicznego rejestru (CEIDG),
- imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres poczty elektronicznej, numer telefonu/faxu –
pełnomocników oraz osób wskazanych przez Wykonawcę do kontaktu,
- inne dane osobowe przekazane przez Wykonawcę niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy.
d) Dane osobowe uzyskane w związku z zawarciem Umowy oraz w trakcie jej trwania Zamawiający
wykorzystuje w następujących celach:
- w celu wykonania Umowy, której Wykonawca jest Stroną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- w celu wykonania ciążących na Zamawiającym obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie
przechowywania faktur i dokumentów księgowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
- w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego,
polegających na ochronie jego praw w postaci ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub
obrony oraz bieżącego kontaktu telefonicznego, jak i prowadzenia korespondencji e-mail oraz
tradycyjnej w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f RODO).
e) Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy będą przechowywane przez
okres realizacji Umowy. Okres przechowywania danych osobowych może być wydłużony
w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
ewentualnymi roszczeniami do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z Umowy, a po
tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Zamawiającego – dane
będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia
skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Dane osobowe pozyskane w celu
wykonania ciążących na Zamawiającym obowiązków prawnych przetwarzane są przez czas
wykonywania przez Zamawiającego obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również
przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać te dane. Okres przetwarzania może
być przedłużony w granicach prawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne
jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami do końca okresu przedawnienia potencjalnych
roszczeń z Umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego
przepisy prawa.
f) Przetwarzane przez Zamawiającego dane osobowe mogą zostać udostępnione m.in. podmiotom
prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową,
dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym
usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, innym podmiotom, którym dane zostały
lub zostaną udostępnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub
upoważnienia do przetwarzania danych oraz podmiotom, którym Zamawiający będzie zobowiązany
udostępnić dane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym organom kontrolującym.
g) Podanie danych osobowych w zakresie określonym w ustawie Pzp oraz w aktach wykonawczych
do tej ustawy jest obligatoryjne. W pozostałym zakresie jest dobrowolne. W zakresie zawarcia
i wykonania Przedmiotu Umowy, jest jednak warunkiem zawarcia i realizacji Umowy. Brak podania
w takim wypadku niezbędnych danych osobowych, może uniemożliwić zawarcie umowy bądź
wykonanie Przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy.
h) Zamawiający nie przekazuje danych osobowych poza EOG.
i) Zamawiający nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie poddaje
profilowaniu danych osobowych osoby, której dane dotyczą.
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j) Osobie, której dane osobowe Zamawiający przetwarza, przysługuje prawo dostępu do danych
osobowych1, prawo do sprostowania danych osobowych2, prawo żądania usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych3, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
k) W każdej chwili istnieje możliwość skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych realizowanego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
Zamawiającego. Zamawiający przestanie przetwarzać dane w tym celu, chyba że będzie w stanie
wykazać, że w stosunku do danych istnieją dla Zamawiającego ważne prawnie uzasadnione
podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub
dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się do poinformowania każdej osoby fizycznej, za pomocą,
której będzie realizował niniejszą Umowę, której dane osobowe są lub będą przetwarzane przez
Zamawiającego na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, zwalniając tym samym Zamawiającego z
obowiązku, o którym mowa w art. 14 RODO i przyjmując, że zachodzi wyłączenie z art. 14 ust. 5 RODO.
Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego jest zobowiązany udostępnić dokumentację lub
przedłożyć stosowne oświadczenie (w zależności od żądania Zamawiającego) potwierdzające
dopełnienie obowiązku informacyjnego, określonego w zdaniu poprzedzającym.

1.
2.
3.

4.

§ 12
Postanowienia końcowe
Wszelkie sprawy sporne wynikłe na tle realizacji Umowy rozstrzygać będzie Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdą przepisy ustawy Pzp,
Kodeksu cywilnego i Prawa energetycznego.
Zamawiający dla realizacji Umowy i dokonania czynności związanymi z wprowadzeniem
jej do systemu OSD udziela Wykonawcy pełnomocnictwa o treści zawartej w załączniku
nr 3 do Umowy.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający:

Wykonawca:

1

W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, w odniesieniu do
przetwarzania danych osobowych - na etapie przechowywania - zawartych w protokole oraz załącznikach,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą,
wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
2
Skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
Pzp, a w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych - na etapie przechowywania - zawartych w protokole
oraz załącznikach, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
3
Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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Załączniki do Umowy
1. Załącznik nr 1 – SIWZ
2. Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy
3. Załącznik nr 3 – Pełnomocnictwo.
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Załącznik nr 3 do Umowy Nr ………./2019
Opole, dnia ........................
PEŁNOMOCNICTWO
Nazwa firmy
TEATR IM. JANA
KOCHANOWSKIEGO

Adres
45-056 OPOLE, PL. TEATRALNY 12

NIP
7540339881

reprezentowane przez ……………………………………..
Ja, niżej podpisany(-a), udzielam pełnomocnictwa na rzecz: Nazwa Sprzedawcy:
ul. ……….......................... nr …………
kod pocztowy: …............................................., miejscowość:
…................................................ Nr NIP: ........................................
obejmującego:
1)

powiadomienie właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarciu umowy
sprzedaży energii elektrycznej oraz o planowanym terminie rozpoczęcia sprzedaży
energii elektrycznej,

2)

Reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z dotychczasowym Sprzedawcą energii
elektrycznej lub Operatorem Systemu Dystrybucji w sprawach związanych z procesem zmiany
Sprzedawcy

3)

uzyskania, w razie potrzeby, od dotychczasowego sprzedawcy informacji o numerze,
dacie zawarcia, terminie obowiązywania i okresie wypowiedzenia dotychczas
obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji
bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Pełnomocnictwo niniejsze uprawnia Pełnomocnika do udzielania substytucji swoim
pracownikom w zakresie spraw wynikających z niniejszego pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo jest ważne w okresie trwania umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Mocodawca
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