
 

 

Znak sprawy: WRO-WA.2152.81.2022 
Załącznik nr 5 

do Zapytania ofertowego 
Istotne postanowienia umowy – nie załączać do oferty  

 
w dniu ……..……….. 2022 r. we Wrocławiu pomiędzy: 
Urzędem Statystycznym we Wrocławiu, ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław, 
NIP 896-10-00-241, REGON 000331719 
reprezentowanym przez: 
……………………………-………………………. 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 
 
a 
 
…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………, 
NIP……………………………….., REGON…………………………., 
reprezentowaną przez: 
……………………………-…………………………….. 
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą 
 
w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, znak sprawy: WRO-WA.2152.81.2022, na podstawie art. 2  
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.)  
została zawarta umowa następującej treści: 

 
§1 

Postanowienia ogólne 
1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż i świadczenie usługi dystrybucji gazu 

ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby ogrzewania obiektu Urzędu Statystycznego we Wrocławiu 
Oddział w Wałbrzychu w okresie 24 miesięcy od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2024 r. na zasadach określonych 
w niniejszych istotnych postanowieniach umowy, ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst 
(DZ. U. z 2022 r. poz. 1385 i poz. 1723 z późn. zm.) zwanej dalej „Prawem energetycznym”, z obowiązującymi 
rozporządzeniami do ww. ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U.  
z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), zwanej dalej „Kodeksem cywilnym”, zasadami określonymi w koncesjach.  

2. Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu miejsca odbioru gazu: Urząd 
Statystyczny we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu ul. Adama Mickiewicza 14, 58-300 Wałbrzych. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót paliwami gazowymi o numerze ………………………………., 
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu ………………….…………….., której okres ważności 
przypada na dzień …………………………….…………………………. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na dystrybucję paliw gazowych 
o numerze ………………………………………………., wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 
dniu …………………………….., której okres ważności przypada na dzień ……………………………….* / Wykonawca nie 
będący OSD oświadcza niniejszym, że ma zawartą z OSD umowę dystrybucyjną umożliwiającą sprzedaż gazu 
ziemnego do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD, która została zawarta  
na czas nie krótszy niż okres obowiązywania niniejszej umowy.* 
 

* (skreślić, jeżeli nie dotyczy) 
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5. W przypadku, gdy okres obowiązywania niniejszej umowy jest dłuższy niż okres ważności dokumentów 
opisanych w § 1 ust. 3 i/lub ust. 4 i 6, Wykonawca zobligowany jest w terminie nie późniejszym niż na trzy 
miesiące przed datą upływu ważności tych dokumentów, przedłożyć Zamawiającemu: aktualną koncesję na 
obrót paliwami gazowymi i/lub dystrybucję paliw gazowych lub w przypadku Wykonawcy nie będącego OSD 
oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy dystrybucyjnej zawartej z OSD.  

6. Wykonawca przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy zobowiązany jest do posiadania wszelkich 
wymaganych prawem pozwoleń, umów, koncesji umożliwiających Wykonawcy wykonanie przedmiotu 
zamówienia.  

 
§2 

Przedmiot umowy i podstawowe zasady realizacji umowy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego typu E do punktu 

odbioru gazu: Urząd Statystyczny we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu ul. Adama Mickiewicza 14,  
58-300 Wałbrzych. 

2. Łączną ilość paliwa gazowego, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania Umowy do punktu poboru 
określonego w § 1 pkt 2 prognozuje się na poziomie 252.766 kWh. Powyższa wartość wolumenu gazu jest 
wartością szacowaną i może ulec zmianie.  

3. Ewentualna zmiana prognozowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla 
Zamawiającego (Odbiorcy), poza rozliczeniem za faktyczne zużyte paliwo gazowe wg cen określonych w 
Formularzu cenowym i oraz rozliczeniem za usługi dystrybucji pobieranego paliwa gazowego, wg 
obowiązującej w danym okresie Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego, do sieci którego Zamawiający 
(Odbiorca) jest przyłączony.  

4. Wykonawca będzie dostarczał, w okresie obowiązywania Umowy, paliwo gazowe w ilości odpowiadającej 
rzeczywistemu zapotrzebowaniu Zamawiającego, niezależnie od szacunkowej prognozy jego zużycia. 

 

§ 3 
Zobowiązania Stron 

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nieprzerwanych dostaw gazu 
ziemnego wysokometanowego typu E do punktu odbioru oraz zapewnienia należytego wykonywania usług 
związanych z dystrybucją gazu ziemnego.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) Złożenia OSD w imieniu własnym i Zamawiającego (Odbiorcy) zgłoszenia o zawarciu niniejszej 

umowy/powiadomienia o zmianie sprzedawcy, 
2) Reprezentowania Zamawiającego (Odbiorcy) przed OSD w procesie zmiany sprzedawcy. 

3. Czynności opisane w ust. 2 pkt 1), 2) Wykonawca podejmie bez zbędnej zwłoki, w terminie umożliwiającym 
rozpoczęcie dostaw od dnia 1.01.2023 r., mając na względzie konieczność przeprowadzenia procedury zmiany 
sprzedawcy. W dniu zawarcia niniejszej umowy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w 
tym zakresie. 

4. Wykonawca zwalnia Zamawiającego (Odbiorcę) z wszelkich kosztów i obowiązków związanych  
z bilansowaniem handlowym oraz przygotowywaniem i zgłaszaniem grafików zapotrzebowania na gaz ziemny 
do OSD. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) Pobierania gazu ziemnego zgodnie z warunkami umowy i obowiązującymi przepisami prawa, 
2) Terminowego regulowania płatności za pobrany gaz ziemny oraz usługi przesyłu, 
3) Powiadomienia Wykonawcy o zmianie planowanej wielkości zużycia gazu ziemnego w przypadku zmian w 

sposobie wykorzystania urządzeń i instalacji gazowych. 
6. Strony zobowiązują się do:  

1) Niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub usterkach w układzie 
pomiarowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na rozliczenia za pobrany gaz ziemny lub 
usługi przesyłu, 

2) Zapewnienia wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do materiałów stanowiących podstawę do 
rozliczeń za pobrany gaz ziemny lub usługi przesyłu.  

7. Zamawiający w trakcie obowiązywania Umowy będzie kwalifikowany do właściwej grupy taryfowej zgodnie z 
zasadami określonymi w taryfie OSD. Zmiana grupy taryfowej, zgodnie z zasadami określonymi w taryfie OSD, 
wymaga zmiany Umowy i zawarcia stosownego aneksu do Umowy. 

8. Gaz ziemny kupowany na podstawie Umowy zużywany będzie na potrzeby Odbiorcy Końcowego. 
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9. Zamawiający, pobierany na podstawie Umowy gaz ziemny przeznaczy na cele opałowe, objęte zwolnieniem z 
akcyzy, zgodnie z art. 31b ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 43 z poźń zm.). 

 
§ 4 

Standardy jakości obsługi 
Standardy jakości obsługi Zamawiającego zostały określone w obowiązujących przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie Prawa energetycznego. 

 

§ 5  
Ceny i stawki opłat oraz zasady rozliczeń i płatności 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy obliczane będzie jako suma opłat za pobrane 
paliwo gazowe (wg stawek przedstawionych w Formularzu cenowym) oraz opłat dystrybucyjnych (wg stawek 
przedstawionych w Formularzu cenowym). 

2. Opłaty za pobrane paliwo wyliczane będą, jako iloczyn ilości pobranego paliwa gazowego (którego wielkość 
ustalona zostanie na podstawie odczytów układów pomiarowych, udostępnionych Wykonawcy przez OSD) i 
ceny jednostkowej netto za kWh (zgodnie ze stawkami wskazanymi w Formularzu cenowym), powiększony o 
należny podatek VAT. 

3. Opłaty za usługi dystrybucji/przesyłu obliczane będą zgodne z obowiązującą dla danej grupy taryfowej Taryfą 
OSD, zatwierdzoną przez Prezesa URE.  

4. Przewidywane łączne wynagrodzenie Wykonawcy w okresie realizacji Umowy (zawierające podatek VAT w 
wysokości …… %) wyniesie razem brutto ……………………….………… zł (słownie: ………. 00/100), z tego: 
1) za pobrane paliwo gazowe ……………………………. zł brutto, 
2) za usługi dystrybucji ……………………………..……… zł brutto.  

 
5. Ceny jednostkowe netto wynoszą:  

 
1) paliwo gazowe – gaz ziemny wysokometanowy typu E, w wysokości: 

   ………..…………..…….……..  zł/kWh netto –w grupie taryfowej BW-4, 
 

2) opłata abonamentowa, w wysokości: 
………………………….……... zł netto za 1 miesiąc w grupie taryfowej BW-4, 
 

3) opłata dystrybucyjna (opłata sieciowa stała) w wysokości: 
………………………..………… zł netto za 1 miesiąc w grupie OSD W-4, 
 

4) opłata dystrybucyjna (opłata sieciowa zmienna) w wysokości: 
………………………………….. zł/kWh netto w grupie OSD W-4 
 

6. Należność Wykonawcy za pobrany gaz ziemny w okresach rozliczeniowych obliczana będzie jako iloczyn ilości 
dostarczonego gazu ziemnego oraz właściwej dla grupy taryfowej W-4 ceny jednostkowej za paliwo gazowe, a 
także opłaty abonamentowej, dystrybucyjnej (sieciowej) stałej i dystrybucyjnej (sieciowej) zmiennej,  
które zostały określone w § 5 ust. 5 umowy. Do wyliczonej należności Wykonawca doliczy podatek VAT według 
obowiązującej stawki. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku  
i w zakresie wynikającym ze zmiany ustawowej stawki podatku VAT. 

7. Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej Umowy na podstawie danych  
o zużyciu udostępnionych przez OSD za dany okres rozliczeniowy. 

8. Wykonawca wystawi faktury z terminem płatności wynoszącym 14 dni od daty ich prawidłowego wystawienia, 
z zastrzeżeniem, iż dostarczy fakturę w terminie 7 dni od daty jej wystawienia. W razie niezachowania tego 
terminu, termin płatności wskazany w fakturze VAT zostawię automatycznie przedłużony o czas opóźnienia.  

9. Strony określają, że dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego na 
fakturze VAT. Termin zapłaty uważany będzie za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego 
Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności. 

10. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek 
ustawowych w transakcjach handlowych. 
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11. Całkowita cena oferty brutto musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 
(paliwo gazowe, abonament, opłatę stałą i zmienną za dystrybucję gazu), opłaty i podatki (w tym podatek od 
towarów i usług), z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów.  

 
§ 6 

Obowiązywanie Umowy, wypowiedzenie Umowy, wstrzymanie dostaw 
1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2024 r.  
2. Dostawy odbywać się będą w okresie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem że dostawa 

paliwa gazowego rozpocznie się w terminie wskazanym w ust 1 po pozytywnie przeprowadzonej procedurze 
zmiany sprzedawcy i skutecznym zgłoszeniu umowy do Operatora Systemu Dystrybucyjnego.  

3. 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 
Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części Umowy. 

4. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym w przypadku utraty przez 
Wykonawcę uprawnień przewidzianych obowiązującymi przepisami do realizacji niniejszej umowy.  

5. Rozwiązanie Umowy może nastąpić w każdym czasie za pisemnym porozumieniem Stron. 
6. Zmiany postanowień niniejszej Umowy, mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, 

podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności.  
7. Zmiany wynikające ze zmiany treści Taryfy na usługi przesyłu gazu OSD, obowiązują od dnia wejścia w życie 

Taryfy i nie wymagają dla swej ważności aneksu, przy czym o zmianie Taryfy Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić Zamawiającego/Odbiorcę w formie pisemnej.  

8. Strony dopuszczają również wprowadzenie zmian w zawartej umowie w przypadku: 
1) Konieczności poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej lub pisarskiej, 
2) W innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, a 

mających charakter zmian nieistotnych tzn. takich, o których wiedza na etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie lub na 
wynik postępowania.  

9. Ponadto Zamawiający dopuszcza zmiany umowy, w związku ze zmianą obowiązujących przepisów, jeżeli 
zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. 

 
§ 7  

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, 

za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za 
wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 5 ust. 4 Umowy. 

2. W przypadku wystąpienia przerw w dostawach gazu ziemnego, odcięcia od dostaw gazu, zdjęcia układu 
pomiarowego w wyniku braku terminowej płatności Zamawiającego (Odbiorcy), które miało miejsce w związku 
z niedostarczeniem lub dostarczeniem z opóźnieniem faktury, upomnienia czy wezwania do zapłaty, lub 
zaniechaniem/zaniedbaniem ze strony Wykonawcy obowiązku powiadomienia OSD o zmianie sprzedawcy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowną w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień przerwy oraz 
pokryje wszelkie koszty związane ze wznowieniem dostaw gazu ziemnego. 

3. Zamawiającemu (Odbiorcy) przysługuje od Wykonawcy, niezależnie od uprawnień do naliczania  
kar umownych, odszkodowanie w związku z poniesionymi kosztami zakupu gazu na warunkach innych  
niż wynikające z niniejszej umowy na skutek odstąpienia Wykonawcy od wykonania umowy lub jej rozwiązania 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
przez Wykonawcę, w tym na skutek niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków opisanych w § 3 ust. 2 i 4 
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

4. Każdorazowe obciążenie karą umowną nastąpi na podstawie noty obciążeniowej.  
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych w przysługującemu mu wynagrodzenia.  
6. Kary umowne nie wyłączają prawa dochodzenia przez Strony odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych.  
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§ 8 
Zasady zachowania poufności informacji 

1. Informacje udostępniane Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu umowy, będą traktowane przez 
Wykonawcę jako dane prawnie chronione, w czasie obowiązywania umowy oraz 10 lat po jej rozwiązaniu, 
wygaśnięciu i odstąpieniu od niej, bez względu na przyczynę i mogą być ujawniane wyłącznie osobom i 
upoważnionym przedstawicielom, których obowiązkiem jest realizacja przedmiotu umowy, pod rygorem 
pociągnięcia Wykonawcy do odpowiedzialności za naruszenie poufności. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które zostały 
udostępnione przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem umowy i nie ujawniania ich osobom 
trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Zobowiązanie do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji przez Wykonawcę, o których mowa w 
ust. 1 powyżej obejmuje: 

1) dane osobowe – chronione na podstawie 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 i innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zwanego dalej „RODO”; 

2) dane statystyczne - chronione na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 443); 

3) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010); 

4) informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa Zamawiającego 
chronione na podstawie wewnętrznych przepisów obowiązujących w tym zakresie u Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności informacji, w posiadanie których wejdzie w trakcie 
wykonywania przedmiotu Umowy, w szczególności: 

1) nieujawniania i niezezwalania na ujawnienie jakichkolwiek informacji w jakiejkolwiek formie w całości 
lub w części osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności; 

2) zapewnienia, że personel oraz inni współpracownicy Wykonawcy, którym informacje zostaną 
udostępnione, nie ujawnią i nie zezwolą na ich ujawnienie w jakiejkolwiek formie w całości lub w części 
osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności; 

3) zapewnienia prawidłowej ochrony informacji przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem, zgubieniem lub 
dostępem osób trzecich nieupoważnionych do uzyskania informacji; 

4) niewykorzystywania informacji do innych celów niż wykonywanie czynności wynikających  
z umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia na siebie wszelkich roszczeń osób trzecich w stosunku  
do Zamawiającego, wynikających z wykorzystania przez Wykonawcę lub osoby, którymi Wykonawca się 
posługuje, informacji uzyskanych w czasie wykonywania przedmiotu umowy w sposób naruszający jej 
postanowienia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdym przypadku 
ujawnienia informacji, o których mowa w ust. 3, pozostającym w sprzeczności z postanowieniami Umowy. 

 
§9 

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu,  
ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław; 

2) w sprawie ochrony danych osobowych Wykonawcy mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych 
osobowych w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu za pośrednictwem:  
-   e-mail: IOD_USWRO@stat.gov.pl,  
- pisemnie, kierując korespondencję na adres: Urząd Statystyczny we Wrocławiu, ul. Oławska 31,  
50-950 Wrocław; 

mailto:IOD_USWRO@stat.gov.pl
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3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym  
z podpisaniem umowy na dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby ogrzewania 
budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu, ul. Adama Mickiewicza 14, której jest 
Pani/Pan stroną; 

4) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem koniecznym do podpisania ważnej umowy - konsekwencją niepodania określonych danych 
będzie niemożność zawarcia umowy z Panią/Panem jako jej stroną;   

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
niniejsza umowa w oparciu o art. 1 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – o dostępie do 
informacji publicznej (Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z późn. zmianami) oraz art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm); 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 86 § 1 w powiązaniu z art. 70 § 1 Ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, przez okres 5 lat od dnia licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *;   
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,  

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) 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. 
 

* Wyjaśnienie: 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 

 
§ 10 

Postanowienia końcowe 
1. Strony ustalają, że zmiany umowy, pod rygorem nieważności, winny być sporządzone w formie aneksu. 
2. Korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy Zamawiający kierować będzie na adres 

Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………… . 
3. Osobą upoważnioną w imieniu Wykonawcy do kontaktów w celu realizacji postanowień umowy 

jest ………………………, tel. …………………, e-mail ……………………………. .  
4. Osobą upoważnioną w imieniu Zamawiającego do kontaktów w celu realizacji postanowień umowy 

jest ……………………………, tel. ……………………, e-mail ……………………. . 
5. Zmiana osoby upoważnionej przez Wykonawcę do kontaktów wymaga pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego.  
6. Korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy, z bieżącym poborem/fakturami Wykonawca kierować 

będzie na adres ………………………………………………………………………………………………………..  
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy Prawo energetyczne oraz inne powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. 
8. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać 

polubownie na drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia, spór rozstrzygnie sąd właściwy dla 
miejsca siedziby Zamawiającego. 

9. Strony ustalają, że w razie zaistnienia sporu, którego nie uda się rozstrzygnąć polubownie, zostanie on 
poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
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10. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz 
otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

11. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. 
12. Informacje techniczne i/lub handlowe uzyskane wzajemnie od siebie przez Strony w  związku z realizacją 

niniejszej Umowy oraz inne informacje, jeśli Strona je przekazująca zastrzegła w formie pisemnej, iż mają one 
charakter poufny, nie mogą być przekazywane osobom trzecim, publikowane, ani ujawniane w jakikolwiek 
inny sposób w okresie obowiązywania Umowy oraz w okresie jednego roku po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. 

13. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 
14. Postanowienia zawarte w § 9 ust. 12, nie będą stanowiły przeszkody dla którejkolwiek ze Stron w ujawnianiu 

informacji, jeżeli druga Strona wyrazi na to na piśmie zgodę lub informacja ta należy do informacji 
powszechnie znanych lub informacji, których ujawnienie jest wymagane na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa. 

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:          WYKONAWCA: 
 


