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Wzór umowy – zał. nr 7 do SIWZ 
 

UMOWA Nr ……………………….. 
 

 
 

zawarta w dniu   ............................. w  Niemodlinie, pomiędzy: 

Gminą Niemodlin z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 
49-100 Niemodlin, posiadającą nr NIP:  991 03 16 271, nr REGON: 531413194, 

 
reprezentowaną przez Dorotę Koncewicz - Burmistrza Niemodlina 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Alicji Domalewskiej 

zwaną 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”,  
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego  zgodnie z ustawą 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) – zwanej dalej 
„ustawą Pzp”,  
 
o następującej treści:  

 
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby  

oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Niemodlin” 
 

 (CPV): 09310000-5 Elektryczność. 
 
W razie wątpliwości co do zakresu umowy, zakres przedmiotu zamówienia określa oferta Wykonawcy i SIWZ 
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
 

§ 1 
Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne 

1. Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron, związanych ze sprzedażą energii 
elektrycznej na potrzeby obiektów ujętych w załączniku nr 1 do Umowy na zasadach określonych w ustawie 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.) oraz w wydanych 
na jej podstawie aktach wykonawczych. 

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; 
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 

obiekty Zamawiającego; 
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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 – 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, zgłoszenia o zawarciu Umowy na 

sprzedaż energii elektrycznej.  
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust 1. musi zostać dokonane z zastosowaniem terminów IRiESD TAURON 

Dystrybucja S.A. Na dowód dokonania zgłoszenia Wykonawca prześle Nabywcy skan dokonanego 
zgłoszenia dla wszystkich punktów poboru energii elektrycznej wymienionych w załączniku nr 1 do 
Umowy. W przypadku braku możliwości przesłania skanu zgłoszenia, Wykonawca oświadczy 
Zamawiającemu  w drodze korespondencji elektronicznej w dniu zakończenia dokonywania zgłoszeń  o 
dokonanych czynnościach. 

3. Wykonawca posiada koncesję na obrót energią elektryczną o numerze .............. wydaną przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki w dniu …..........................., której ważność przypada na okres .................................... 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada zawartą Generalną Umowę Dystrybucyjną z OSD, umożliwiającą 
dostawę energii elektrycznej do obiektów odbiorcy końcowego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD 
przez cały okres obowiązywania Umowy. 

5. Planowana wysokość zużycia energii elektrycznej w okresie trwania Umowy dla poszczególnych punktów 
poboru określanych w załączniku nr 1 do Umowy szacuje się łącznie w wysokości   343 MWh. 

6. Szacowana wartość energii elektrycznej wyniesie …........................................ zł brutto. 
7. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla 

Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w dokumentacji 
przetargowej. 

8. Moc umowna, warunki jej zmiany oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej określana jest 
każdorazowo w umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. 

9. 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 
 

1. 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 określonej w załączniku nr 1 do Umowy. 

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.  
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 tej części robót.  
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. 
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§ 4 

Standardy jakości obsługi 
1. Standardy jakości obsługi klienta zostały określone w obowiązujących przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie ustawy Prawo energetyczne. 
2. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu 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: 

 
Cena jednostkowa netto [zł/MWh] 

 
 

2. 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. 

3. 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 pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej netto energii elektrycznej 
określonej w Umowie.  

4. Do wyliczonej należności Wykonawca doliczy należny podatek VAT według obowiązującej stawki. 
5. 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 dokonywanie rozliczenia 
zobowiązań na podstawie szacowanego zużycia energii. 

6. Wykonawca nie przewiduje zainstalowania innego lub dodatkowego układu pomiarowego z tytułu 
świadczenia usługi dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej przez dwa odrębne podmioty. 

7. Odczyty rozliczeniowe układów pomiarowo-rozliczeniowych i rozliczenia kosztów sprzedanej energii 
odbywać się będą w okresach stosowanych przez OSD. 

8. Wykonawca dostarczy faktury rozliczeniowe w terminie do 20 dni od 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 punktach poboru energii wymienionych 

w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 
3. Wykonawca faktury za zużytą energię elektryczną prześle na adres Nabywcy. 
4. Do każdej faktury Wykonawca załączy specyfikację określającą ilość energii elektrycznej pobranej 

w poszczególnych obiektach oraz wysokość należności z tego tytułu ,podając zgodną z umową nazwę i adres 
punktu poboru energii elektrycznej. 
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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 obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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. 
 

§ 8 
Obowiązywanie Umowy, wypowiedzenie Umowy, wstrzymanie dostaw 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r. 
Rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej nastąpi  
z dniem 01.01.2020 r. Pozytywna weryfikacja punktów poboru energii dokonanej przez Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego winna zostać przeprowadzona przed tym terminem, tj. przed 01.01.2020 r.   

2. Dla realizacji Umowy w zakresie każdego punktu poboru 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 elektronicznej w terminie 24 godzin od dnia wejścia w życie zmian, potwierdzając 
to w formie pisemnej przesyłając informację o zaistniałych faktach na adres 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 wygasa 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 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 umowy o świadczenie usług dystrybucji, pod rygorem rozwiązania Umowy. 

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 
wygasa w zakresie punktów poboru energii, do których dostarczana jest energia elektryczna w ramach 
umowy o świadczenie usług dystrybucji z dniem jej rozwiązania. 

7. Wykonawca może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia bądź wystąpić 
z wnioskiem do OSD o wstrzymanie dostarczanie 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 
Sprzedawcy następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyn uzasadniających wstrzymanie ich dostarczania. 

8. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie 
odstąpienia 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, 
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d) gdy Wykonawca nie uwzględnia bonifikaty należnej Zamawiającemu, 
e) gdy Wykonawca nie koryguje faktur w wyniku złożonej reklamacji, która została uznana, 
f) gdy Wykonawca nie dostarcza faktur w terminie wskazanym w § 7 ust. 6. 

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 za faktycznie zużytą energię, do dnia rozwiązania Umowy. 

10. Przedstawicielem Wykonawcy w ramach realizacji niniejszej Umowy jest .....................................................,  
tel. .........................................., e-mail ....................................................... 

11. Przedstawicielem Zamawiającego w ramach realizacji niniejszej umowy jest …............................................, 
tel. ........................................., e-mail....................................................... 
 
 

§ 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 odszkodowanie 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. 

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 zakontraktowanej przez Zamawiającego, określony w SIWZ  
Ew   -  wolumen energii wykorzystanej przez Zamawiającego 
Ce    -  cena 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 Prawa energetycznego. 

5. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 
6. Niezależnie od kar umownych określonych ustępach poprzedzających, Wykonawca zobowiązany będzie  

do zapłacenia kar umownych w następujących przypadkach:  
a)  braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom – 0,2% wartości przedmiotu Umowy netto za każdy dzień opóźnienia w zapłacie 
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,  

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo lub projektu jej zmiany – 3% 
wartości przedmiotu Umowy netto za każdy stwierdzony przypadek, 

c)  nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany – 3% wartości przedmiotu Umowy netto za każdy stwierdzony przypadek,  

d)  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 0,2% wartości przedmiotu 
Umowy netto za każdy dzień opóźnienia od dnia wskazanego przez Zamawiającego w wezwaniu do 
dokonania zmiany. 

Ilekroć w niniejszym ustępie jest mowa o wartości netto lub brutto przedmiotu Umowy, rozumie się przez 
to iloczyn planowanej wysokości zużycia energii elektrycznej określonej w § 2 ust. 5 Umowy i ceny netto  
wskazanej w § 6 ust. 1 Umowy powiększonej o obowiązującą stawkę  podatku VAT. 

7. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej Umowy, Zamawiający może 
odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 
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przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu  z tytułu wykonania części 
Umowy. 
 

§ 10 
Zmiana Umowy 

1. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w zakresie: 
1) miejsca dostawy,  
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) terminu realizacji Umowy (skrócenia lub wydłużenia terminu realizacji) – wskutek wystąpienia 
okoliczności niezależnych od stron Umowy, wówczas czas trwania rozpocznie się od dnia skutecznego 
wejścia Umowy zakupu energii w życie i trwać będzie do 31.12.2020 roku, 

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 zastrzeżeniem § 6 ust. 2, wymagają formy pisemnego aneksu, 
pod rygorem nieważności. 

 
§ 11 

Ochrona danych osobowych 
1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych niezbędnych 

do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 
Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), 
a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.  

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, 
wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się:  
1) przetwarzac  powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi 

przepisami prawa powszechnie obowiązującego, kto re chronią prawa oso b, kto rych dane dotyczą; 
2)  do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych 

i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku 
związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia; 

3)  dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych;  
4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą 

przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy;  
5)  zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 lit b Rozporządzenia) przetwarzanych 

danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej 
umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.  

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie dane 
osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego 
nakazują przechowywanie danych osobowych.  

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania 
na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 
Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza 
je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.  
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7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit h Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez 
Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają 
postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.  

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o kontroli 
minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie  
dłuższym niż 7 dni.  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 
obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 
Podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego.  

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Wykonawcę. 
13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie Podwykonawcy w zakresie 

obowiązku ochrony danych.  
14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek 

postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez 
Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub 
orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 
planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, 
dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek 
inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).  

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych 
poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, 
chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa  
lub Umowy. 

17. Strony oświadczają, że przed zawarciem umowy poinformowały każdą osobę, której dane zostały wpisane 
w jej treści jako dane osoby reprezentującej Stronę lub jako dane osoby działającej lub współdziałającej 
w imieniu Strony przy wykonywaniu umowy, w zakresie określonym dla Strony w załączniku nr 3 lub 4 
do niniejszej umowy. 

18.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz Rozporządzenia. 

 
§ 12 

Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie sprawy sporne wynikłe na tle realizacji Umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
2. Integralną częścią niniejszej Umowy jest wykaz punktów poboru energii elektrycznej (załącznik nr 1  

do Umowy). 
3. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdą przepisy ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego 

i Prawa energetycznego. 
4. Zamawiający dla realizacji Umowy i dokonania czynności związanymi z wprowadzeniem jej do systemu 

OSD udziela Wykonawcy pełnomocnictwa o treści zawartej w załączniku nr 2 do Umowy. 
5. Umowę sporządzono w ……. jednobrzmiących egzemplarzach, z czego ……. egzemplarz dla Zamawiającego 

i …… egzemplarze dla Wykonawcy. 
 
 
                                            Zamawiający:                                                                Wykonawca:                                                                                         
 
 
 
 
Załączniki do Umowy 
1. Załącznik nr 1 –Wykaz punktów poboru energii elektrycznej 
2. Załącznik nr 2 – Pełnomocnictwo 
3. Załącznik nr 3 - Zakres informacji przekazywanych przez Wykonawcę osobom działającym w jego imieniu 
4. Załącznik nr 4 - Zakres informacji przekazywanych przez Urząd Miejski w Niemodlinie osobom działającym 

w jego imieniu. 
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Załącznik nr 1 do Umowy   Nr………../2019 

Lp. Kod Miejscowość Lokalizacja Stacja transf. PPE 
Grupa 

taryfowa 
Moc opraw  

[kW] 

Szacunkowe 
roczne 
zużycie 
[MWh] 

1 49-100 Niemodlin Sady Sady PROD_376001231490 O12 3,51 14,128 

2 49-100 Niemodlin Grodziec Grodziec Dolny PROD_376001231580 O12 1,037 4,174 

3 49-100 Niemodlin Grodziec Grodziec Górny PROD_376001231690 O12 1,843 7,418 

4 49-100 Niemodlin Wydrowice Wydrowice RSP PROD_376001231720 O12 1,119 4,504 

5 49-100 Niemodlin Michałówek Michałówek słupowa PROD_376001231870 O12 0,488 1,965 

6 49-100 Niemodlin Michałówek Michałówek Ferma PROD_376001231940 O12 0,366 1,473 

7 49-100 Niemodlin Lipno Lipno PROD_376001232057 O12 1,342 5,402 

8 49-100 Niemodlin Sosnówka Sosnówka PROD_376001232167 O12 2,717 10,936 

9 49-100 Niemodlin Michałówek Michałówek PROD_376001232297 O12 0,378 1,522 

10 49-100 Niemodlin Niemodlińska Gracze PROD_376001232347 O12 0,368 1,481 

11 
49-100 Niemodlin 

Kolonia 
Robotnicza 

Gracze Leśna PROD_376001232417 O12 0,61 2,455 

12 
49-100 Niemodlin 

Kolonia 
Robotnicza 

Gracze Robotnicza PROD_376001232507 O12 1,586 6,383 

13 49-100 Niemodlin Kolonia Wielka Gracze Kręta PROD_376001232617 O12 1,525 6,138 

14 49-100 Niemodlin Sportowa Gracze POM PROD_376001232747 O12 0,61 2,455 

15 49-100 Niemodlin Sportowa Gracze Bloki PROD_376001232897 O12 1,458 5,868 

16 49-100 Niemodlin Rutki Rutki PROD_376001232967 O12 1,14 4,588 

17 49-100 Niemodlin Góra Góry Wielkie PROD_376001233002 O12 0,515 2,073 

18 49-100 Niemodlin Góra   Góry Wielkie słupowa PROD_376001233112 O12 0,504 2,028 

19 49-100 Niemodlin Góra Mała Góry Małe PROD_376001233242 O12 0,144 0,58 

20 49-100 Niemodlin Piotrowa Piotrowa PROD_376001233392 O12 0,87 3,502 

21 49-100 Niemodlin Jakubowice Jakubowice PROD_376001233462 O12 0,61 2,455 

22 49-100 Niemodlin Sarny Wielkie Sarny Wielkie PROD_376001233552 O12 0,72 2,898 

23 49-100 Niemodlin Roszkowice Roszkowice PROD_376001233662 O12 1,17 4,711 

24 49-100 Niemodlin Molestowice Molestowice PROD_376001233792 O12 0,192 0,773 

25 49-100 Niemodlin Jaczowice Jaczowice słupowa PROD_376001233842 O12 1,037 4,174 

26 49-100 Niemodlin Brzęczkowice Brzęczkowice PROD_376001233912 O12 1,061 4,271 

27 49-100 Niemodlin Kilińskiego ośw. Gminy PROD_376001234065 O12 7,961 32,043 

28 49-100 Niemodlin Reymonta N-in Dom Kultury PROD_376001234175 O12 0,352 1,417 

29 49-100 Niemodlin Reja N-in Relugi PROD_376001234205 O12 0,366 1,473 

30 49-100 Niemodlin Reymonta N-in Reymonta PROD_376001234355 O12 3,112 12,525 

31 49-100 Niemodlin Wolności Wydrowice PROD_376001234425 O12 0,288 1,16 

32 49-100 Niemodlin Lipowa N-in Lipowa PROD_376001234515 O12 1,356 5,458 

33 49-100 Niemodlin Żeromskiego N-in Żeromskiego PROD_376001234625 O12 1,092 4,395 

34 49-100 Niemodlin Mickiewicza N-in Wolności PROD_376001234755 O12 1,298 5,225 

35 49-100 Niemodlin 1000-lecia N-in 1000 Lecia PROD_376001234805 O12 1,856 7,471 

36 49-100 Niemodlin Korfantego N-in Korfantego PROD_376001234975 O12 1,5 1,739 

37 49-100 Niemodlin Drzymały ośw. Gminy PROD_376001235156 O12 6,7 25,373 

38 49-100 Niemodlin Nowa N-in Nowa PROD_376001235286 O12 0,48 1,932 

39 
49-100 Niemodlin 

Bohaterów 
Powstań Śląskich 

N-in Nyska PROD_376001235336 O12 2,979 11,991 

40 
49-100 Niemodlin 

Bohaterów 
Powstań Śląskich 

N-in Kościół PROD_376001235406 O12 3,253 13,093 

41 49-100 Niemodlin Wojska Polskiego N-in PKS PROD_376001235596 O12 1,631 6,565 

42 49-100 Niemodlin Brzeska N-in Brzeska PROD_376001235606 O12 1,086 4,371 

43 49-100 Niemodlin Podgórna N-in Podgórna PROD_376001235736 O12 1,638 6,593 

44 49-100 Niemodlin Opolska N-in Ceramika PROD_376001235886 O12 1,312 5,28 

45 49-100 Niemodlin Opolska N-in Opolska PROD_376001235956 O12 1,104 4,443 

46 49-100 Niemodlin Szydłowiec Śląski Szydłowiec słupowa PROD_376001236045 O12 0,39 1,571 

47 49-100 Niemodlin Szydłowiec Śląski Szydłowiec Śląski PROD_376001236155 O12 0,486 1,956 

48 49-100 Niemodlin Rzędziwojowice Rzędziwojowice PROD_376001236285 O12 0,688 2,771 

49 
49-100 Niemodlin 

Rzędziwojowice 
Rzędziwojowice 
Wieża 

PROD_376001236335 O12 0,39 1,571 

50 49-100 Niemodlin Gościejowice Małe Łęgi PROD_376001236405 O12 0,216 0,871 

51 49-100 Niemodlin Gościejowice N-in Szpital PROD_376001236595 O12 0,43 1,731 

52 49-100 Niemodlin Gościejowice Gościejowice PROD_376001236605 O12 1,355 5,454 

53 49-100 Niemodlin Radoszowice Radoszowice słupowa PROD_376001236735 O12 0,504 2,028 
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54 49-100 Niemodlin Radoszowice Radoszowice PROD_376001236885 O12 1,134 4,565 

55 
49-100 Niemodlin 

Magnuszowice 
Magnuszowice 
słupowa 

PROD_376001236955 O12 1,22 4,911 

56 49-100 Niemodlin Magnuszowice Magnuszowiczki PROD_376001237062 O12 0,504 2,028 

57 49-100 Niemodlin Magnuszowice Magnuszowice PROD_376001237172 O12 1,647 6,631 

58 49-100 Niemodlin Tarnica Tarnica PROD_376001237202 O12 0,714 2,882 

59 49-100 Niemodlin Tłustoręby Tłustoręby PROD_376001237352 O12 1,878 7,659 

60 49-100 Niemodlin Tłustoręby Tłustoręby słupowa PROD_376001197927 O12 0,416 1,785 

61 49-100 Niemodlin Krasna Góra ośw. Gminy Bloki PROD_376001237422 O12 0,384 1,545 

62 49-100 Niemodlin Krasna Góra Krasna Góra rzeka PROD_376001237512 O12 0,126 0,495 

63 49-100 Niemodlin Krasna Góra Krasna Góra PROD_376001237622 O12 1,302 5,24 

64 
49-100 Niemodlin 

Krasna Góra 
ośw. Gminy 
Pielgrzymowice 

PROD_376001237752 O12 0,48 1,932 

65 49-100 Niemodlin Rogi Rogi PROD_376001237802 O12 1,586 6,383 

66 49-100 Niemodlin Grabin Grabin PROD_377001006084 O12 2,852 11,48 

67 49-100 Niemodlin Grabin Grabin PGR PROD_377001006194 O12 1,386 5,578 

68 
49-100 Niemodlin 

Niemodlin 
Dworcowa )PKP) 

  PL_PKPE_1609000262_00 C12b 0,256 1,031 
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Załącznik nr 2  

do Umowy Nr ………./2019  
 

Niemodlin, dnia ........................ 
 
 
 

PEŁNOMOCNICTWO 

 

Nazwa firmy Adres NIP 

Gmina Niemodlin 
Bohaterów Powstań Śląskich 37, 

49-100 Niemodlin, 
991 03 16 271 

 
reprezentowaną przez  

Dorotę Koncewicz - Burmistrza Niemodlina 

 

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) złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej 

i świadczenia usług dystrybucji (umowy kompleksowej) lub złożenia oświadczenia  o rozwiązaniu umowy 

sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowy kompleksowej) w trybie zgodnego 

porozumienia stron dotychczasowemu sprzedawcy energii elektrycznej, 

3) w przypadku zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej - zawarcie umowy o świadczenie usług 

dystrybucji ze wskazanym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, w tym upoważnienie wskazanego 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego do zawarcia w imieniu Mocodawcy umowy rezerwowej sprzedaży 

energii elektrycznej na warunkach określonych we wzorze umowy o świadczenie usług dystrybucji 

zamieszczonym na stronie internetowej wskazanego Operatora Systemu Dystrybucyjnego na wypadek 

zaprzestania dostarczania tej energii przez sprzedawcę wybranego przez Mocodawcę (przy czym poprzez 

zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji rozumieć należy także złożenie oświadczenia 

o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji ze wskazanym Operatorem 

Systemu Dystrybucyjnego) na warunkach wynikających z: 

a) wzoru umowy o świadczenie usług dystrybucji zamieszczonego na stronie internetowej wskazanego 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego, 

b) obowiązującej taryfy wskazanego Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Instrukcji Ruchu 

i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Operatora Systemu Dystrybucyjnego, 

c) dotychczasowej umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji, w zakresie 

warunków technicznych świadczenia usług dystrybucji, grupy taryfowej, okresu rozliczeniowego - o ile 

postanowienia dotychczasowej umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji w 

tym zakresie nie są sprzeczne z postanowienia taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz wzorem 

umowy, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, z możliwością zmiany grupy taryfowej lub mocy umownej.  
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Wskazany Operator Systemu Dystrybucyjnego będzie wówczas upoważniony do udzielania dalszego 

upoważnienia w tym zakresie swoim pracownikom i innym osobom, które łączy z nim stosunek prawny. 

4) 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, tj. do dnia 31.12.2020 r. 

 
 
 
                                                               Mocodawca 
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Załącznik nr 3  
do Umowy Nr ………….2019 

 

ZAKRES INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 

OSOBOM DZIAŁAJĄCYM W JEGO IMIENIU 

 
1) Kategorie danych osobowych, które zostaną zawarte w treści umowy albo przekazane Urzędowi 

Miejskiemu w Niemodlinie na jej podstawie, w ramach aktualizacji (tj. zmiany lub uzupełnienia) danych 
zawartych w treści umowy, są następujące: imię i nazwisko, nazwy podmiotu w imieniu którego dana 
osoba będzie działać.   

2) Z chwilą udostępnienia Urzędowi Miejskiemu w Niemodlinie danych osobowych, administratorem tych 
danych staje się Burmistrz Niemodlina z siedzibą przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49 - 100 
Niemodlin. 

3) Burmistrz Niemodlina zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu 
poczty elektronicznej iod@niemodlin.pl lub drogą pocztową pod adresem administratora danych 
osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące Inspektora Ochrony Danych znajdują się na stronie 
internetowej www.bip.niemodlin.pl w zakładce RODO. 

4) Celem udostępnienia Urzędowi Miejskiemu w Niemodlinie danych osobowych jest ustalenie 
uprawnień i zobowiązań stron, poprzez zawarcie umowy oraz wykonanie umowy przez Wykonawcę 
i Urząd Miejski w Niemodlinie; 

5) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy, jest art. 6 ust. 1 lit. f) 
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), zwanego dalej „RODO”. 

6) Kategorie danych, określone w ust. 1, dotyczą wyłącznie osób, których dane zawarte są w treści umowy 
lub zostaną przekazane Urzędowi Miejskiemu w Niemodlinie w ramach aktualizacji (tj. zmiany 
lub uzupełnienia) tych danych. 

7) Dane osobowe będą przechowywane w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie przez okres 5 lat, licząc od 
początku roku następnego po zakończeniu rozliczeń związanych z zakończeniem Umowy. 

8) Dane osobowe nie będą udostępniane innym niż Urząd Miejski w Niemodlinie odbiorcom danych lub 
kategoriom odbiorców danych, poza przypadkami ich udostępnienia organom administracji publicznej 
lub innym organom państwowym w związku z określonym postępowaniem. 

9) Dane osobowe nie będą przekazywane do innego państwa (poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) 
lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt 26 RODO. 

10) Osobom, których dane osobowe zostały udostępnione Urzędowi Miejskiemu w Niemodlinie, 
przysługuje prawo żądania od Burmistrza Niemodlina, jako ich administratora, dostępu do danych 
osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz możliwość wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11) Przetwarzane dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Urząd Miejski w Niemodlinie 
do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania. 

12) Realizacja praw osób, o których mowa w pkt 9 jest realizowana za pośrednictwem Wykonawcy. 
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Załącznik nr 4  
do Umowy Nr …………2019 

 

 

ZAKRES INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W NIEMODLINIE 

OSOBOM DZIAŁAJĄCYM W JEGO IMIENIU  

 

1) Kategorie danych osobowych, które zostaną zawarte w treści umowy albo przekazane Wykonawcy na jej 

podstawie, w ramach aktualizacji (tj. zmiany lub uzupełnienia) danych zawartych w treści umowy, są 

następujące: imię, nazwisko, nazwa podmiotu w imieniu którego dana osoba będzie działać, adres 

zamieszkania, nr dowodu osobistego, nr prawa jazdy kierujących pojazdami,    

2) Z chwilą udostępnienia Wykonawcy danych osobowych, administratorem tych danych staje 

się ……………………………………………………………………………………………………..………(nazwa i adres Wykonawcy). 

3) Inspektorem Ochrony Danych u Wykonawcy jest ………………………………………… (należy wskazać imię  

i nazwisko), a w celu kontaktu należy zwracać się na adres ………………………………………………………... / adres 

poczty elektronicznej ………………………………… / numer telefonu …………………………………………. 

4) Celem udostępnienia Wykonawcy danych osobowych jest ustalenie uprawnień i zobowiązań stron, 

poprzez zawarcie umowy oraz wykonanie umowy przez Urząd Miejski w Niemodlinie i Wykonawcę. 

5) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w celu realizacji Umowy, jest art. 6 ust. 1 lit. f) 

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), zwanego dalej „RODO”. 

 6)   Kategorie danych, określone w ust. 1, dotyczą wyłącznie osób, których dane zawarte są w treści umowy  

lub zostaną przekazane Wykonawcy w ramach aktualizacji  (tj. zmiany lub uzupełnienia) tych danych. 

7)   Dane osobowe będą przechowywane przez Wykonawcę przez okres … lat, licząc od początku roku 

następnego po zakończeniu realizacji Umowy. 

8) Dane osobowe nie będą udostępniane innym niż Wykonawca odbiorcom danych lub kategoriom 

odbiorców danych, poza przypadkami ich udostępnienia organom administracji publicznej lub innym 

organom państwowym w związku z określonym postępowaniem. 

9)  Dane osobowe nie będą przekazywane do innego państwa (poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) 

lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt 26 RODO. 

10)  Osobom, których dane osobowe zostały udostępnione Kontrahentowi, przysługuje prawo żądania 

od Kontrahenta, jako ich administratora, dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania oraz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

11) Przetwarzane dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Wykonawcę do podejmowania 

zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


