
                                         Załącznik nr 2 do SWZ   
     

Wzór umowy 
 

UMOWA 
na dostawę energii elektrycznej    

dla Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej  
w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.  

 
nr ref. 11/ZP/ZGO/2022 

 
zawarta w dniu………….. roku w Bielsku-Białej 

  
pomiędzy 

 
„Zakładem Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej, ul. Krakowska 315 d,  

43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy  

w Bielsku Białej Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 

0000044393  o  kapitale  zakładowym  w  wysokości  16.133.300,00  (wpłaconym  w  całości)  

i nadanym numerze Regon: 072321490, NIP: 547-19-00-421, 

indywidualny numer rejestrowy w BDO: 000014221, 

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………..  

 

a 

………………………………………………… zwanym w dalszej części umowy 

Wykonawcą,…………………………………………  

…………………………………., 

 

reprezentowanym przez: 

 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

 

§ 1 

Dostawa energii elektrycznej odbywa się na warunkach określonych przepisami: 

1) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne; 

2) obowiązującymi rozporządzeniami do Prawa energetycznego; 



3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny; 

4) zasadami określonymi w koncesjach.  

5) Postanowieniami Umowy 

6) ustawy z dnia 11 września 2019 r.  – Prawo zamówień publicznych.  

 

§ 2 

1. Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne 

w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego wg. ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

2. Integralne części Umowy stanowią : 

a) specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami, stanowiąca Załącznik nr 1  

do Umowy,  

b) oferta Wykonawcy, w zakresie w jakim nie jest sprzeczna z  treścią niniejszej umowy, 

stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy. 

3. Zobowiązania Wykonawcy zawarte w ofercie wprowadza się do niniejszej umowy. 

4. Strony zobowiązane są do współdziałania w realizacji zamówienia. W zakresie nie 

zastrzeżonym dla Zamawiającego w treści Umowy, obowiązki w zakresie jej realizacji leżą 

po stronie Wykonawcy. 

 

§ 3 

1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do lokalnego 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego – TAURON Dystrybucja S.A. (zwanego dalej OSD),  

z którym Zamawiający ma podpisaną umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

Niniejsza Umowa reguluje wyłącznie warunki sprzedaży energii elektrycznej i nie 

zastępuje umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną numer koncesji 

…………….., wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ważną do dnia ……………. 

3. Wykonawca oświadcza, że zawarł stosowną umowę z OSD, umożliwiającą sprzedaż 

energii elektrycznej do obiektu Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej 

OSD. 

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

dokumentu opisanego w ust. 2 i/lub 3, Wykonawca zobligowany jest w terminie nie 

późniejszym niż na jeden miesiąc przed datą upływu ważności tych dokumentów, 

przedłożyć Zamawiającemu: oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy zawartej z OSD 

i/lub aktualną koncesję na obrót energią elektryczną.  

 

 



§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej do obiektów 

Zamawiającego wymienionych w Załączniku nr 1. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących standardów 

jakościowych wskazanych w § 6 niniejszej Umowy; 

2) prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającej poprawność rozliczeń; 

3) udostępnienia Zamawiającemu danych pomiarowo-rozliczeniowych w zakresie 

sprzedaży energii elektrycznej do obiektów objętych Umową otrzymanych  

od właściwego OSD; 

4) złożenia OSD, w imieniu własnym i Zamawiającego zgłoszenia o zawarciu umowy  

na sprzedaż energii elektrycznej. O fakcie zgłoszenia o zawarciu umowy Wykonawca 

powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej; 

5) reprezentowania Zamawiającego przed OSD w procesie zmiany sprzedawcy; 

6) rozpatrywania wniosków lub reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń  

i udzielanie odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub 

zgłoszenia reklamacji. Nie spełnienie powyższego skutkować będzie naliczeniem kar 

umownych.  

7) obsługi nowych punktów dostarczania energii elektrycznej powstałych w trakcie 

trwania umowy.  

3. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) pobierania energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy; 

2) zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem urządzeń pomiarowych oraz 

plomb, w tym plomb legalizacyjnych na wszystkich elementach, a w szczególności 

plomb zabezpieczeń głównych i w układzie pomiarowo-rozliczeniowym; 

3) terminowego regulowania należności za energię elektryczną; 

4) powiadamiania Wykonawcy o zmianie planowanej wielkości zużycia energii 

elektrycznej w przypadku zmian w sposobie wykorzystywania urządzeń i instalacji 

elektrycznych w poszczególnych punktach poboru; 

5) przekazywania Wykonawcy istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy,  

w szczególności o zawartych umowach sprzedaży i zmianach w umowie 

dystrybucyjnej mających wpływ na realizację Umowy, zmianie licznika w układzie 

pomiarowo-rozliczeniowym wraz z podaniem jego numeru. 

4. Zamawiający oświadcza, iż posiada zawartą umowę na świadczenie usług dystrybucji 

oraz zapewni jej utrzymanie w mocy przez cały okres trwania Umowy Sprzedaży energii 

elektrycznej.  



W przypadku rozwiązania umowy na świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a OSD lub zamiaru jej rozwiązania Zamawiający zobowiązany jest 

niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o tym fakcie. 

5. Zamawiający zastrzega sobie zmianę zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku 

dobudowy nowych obiektów i konieczności utworzenia nowych punktów poboru 

energii.  

6. Strony zobowiązują się do: 

1) niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub usterkach  

w układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ  

na rozliczenia za energię; 

2) zapewnienia wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do materiałów 

stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię. 

7. Strony ustalają, że w przypadku wprowadzenia w trybie zgodnym z prawem ograniczeń  

w dostarczaniu i poborze energii, Zamawiający jest obowiązany do dostosowania 

dobowego poboru energii do planu ograniczeń stosownie do komunikatów radiowych 

lub indywidualnego zawiadomienia. Za ewentualnie wynikłe z tego tytułu szkody 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

§ 5 

Bilansowanie handlowe 

1. Zgodnie z art. 3 pkt 40 Prawa energetycznego Bilansowanie handlowe jest to zgłoszenie 

operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego przez podmiot 

odpowiedzialny za bilansowanie handlowe 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. W ramach niniejszej Umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia, Wykonawca jest 

odpowiedzialny za przeprowadzanie bilansowania handlowego. 

3. Zamawiający oświadcza, iż wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem 

handlowym z niniejszej Umowy, w tym opracowywanie i zgłaszanie grafików handlowych 

do OSD, przysługują Wykonawcy. 

4. Wykonawca zwalnia niniejszym Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków 

mających związek z niezbilansowaniem. 

 

§ 6 

Standardy jakościowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi 

zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego. 



2. Wykonawca nie gwarantuje ciągłości sprzedaży energii elektrycznej oraz nie ponosi 

odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej do obiektu Zamawiającego  

w przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków siły wyższej, awarii w systemie oraz 

awarii sieciowych, jak również z powodu wyłączeń dokonywanych przez OSD. 

Szczegółowe zasady dot.  niedotrzymania ciągłości dostaw energii elektrycznej 

regulowane są w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej podpisanej 

z lokalnym OSD. 

3. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych 

obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo energetyczne, Wykonawca zobowiązany jest 

do udzielenia Zamawiającemu bonifikat w wysokości określonej Prawem energetycznym 

oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy.  

 

§ 7 

1. Strony ustalają cenę za energię elektryczną w zł/1 kWh (złotych za kilowatogodzinę) dla 

obiektów Zamawiającego, zasilanych z sieci SN, wymienionego w Załączniku nr 1  

w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w wysokości: 

Taryfa B23: 

netto ……….. zł/kWh,  

 plus podatek VAT w wysokości …….. zł, 

 brutto…………. zł/kWh. 

2. Szacunkowa ilość poboru energii elektrycznej na potrzeby Zamawiającego w okresie 

trwania umowy wynosi 3 539 068 kWh.  

3. Całkowita wartość umowy wynosi …………………….. (słownie: …………) 

4. Cena określona przez Wykonawcę uwzględnia wszystkie koszty, jakie Wykonawca ponosi  

z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 

5. Cena określona w ust. 1 ulega zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki 

podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem 

akcyzowym. 

 

§ 8 

1. Strony ustalają, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą  

w 1 miesięcznych okresach rozliczeniowych. Wykonawca otrzymywać będzie 

wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy w wysokości cen określonych w § 7  

ust. 1 netto za 1 kWh zużytej energii elektrycznej na podstawie wskazań układów 

pomiarowo – rozliczeniowych, dostarczonych przez OSD w danym okresie rozliczeniowym 

do obiektów Zamawiającego ujętych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, 

powiększone o podatek VAT. 



2. W przypadku wystąpienia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-

rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie ilości faktycznie pobranej 

energii elektrycznej, Zamawiający jest obowiązany do uregulowania należności za energię 

elektryczną na podstawie przyjętej ilości energii elektrycznej stanowiącej średnią liczbę 

jednostek energii elektrycznej za okres doby, obliczaną na podstawie sumy jednostek 

energii elektrycznej prawidłowo wykazanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy  

w poprzednim okresie rozliczeniowym, pomnożoną przez liczbę dni okresu, którego 

dotyczy korekta faktury. W wyliczaniu wielkości korekty należy uwzględnić sezonowość 

poboru energii elektrycznej oraz inne udokumentowane okoliczności mające wpływ  

na wielkość poboru tej energii. 

3. Jeżeli nie można ustalić średniego dobowego zużycia energii elektrycznej na podstawie 

poprzedniego okresu rozliczeniowego, podstawą wyliczenia wielkości korekty jest 

wskazanie układu pomiarowo-rozliczeniowego z następnego okresu rozliczeniowego. 

4. Jeżeli błędy wskazane w ust. 2 spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za 

dostarczoną energię elektryczną Wykonawca jest obowiązany do odpowiedniego 

obliczenia i wystawienia korekty uprzednio wystawionych faktur, bezzwłocznie po 

otrzymaniu danych skorygowanych danych pomiarowych od OSD. 

5. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie  

do 7 dni od otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora 

sytemu dystrybucyjnego. 

6. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT (NIP: 5471900421). 

7. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT (NIP: …..). 

8. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4  

pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom  

w transakcjach handlowych.  

§9 

1. Należność za usługę regulowana będzie przez Zamawiającego przelewem  

w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy. 

2. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 

3. Strony zobowiązują się wzajemnie informować o zmianach numerów kont bankowych 

oraz zmianach danych adresowych. Strona niewywiązująca się ze zobowiązania 

określonego w poprzednim zdaniu, poniesie koszty wynikłe z wadliwego zaadresowania 

przelewów bankowych. 

4. Podstawą do wystawienia faktury mogą być również dane przekazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego na temat zużycia energii elektrycznej na podstawie otrzymanych od OSD 

faktur za usługę dystrybucji energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym do PPE 

(Punkt Poboru Energii) Zamawiającego, jeżeli Wykonawca będzie chciał skorzystać z takiej 

możliwości. 



5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, by rachunek bankowy wskazany w ust. 2 był 

rachunkiem uwidocznionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej na podstawie art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  

i usług (Biała lista podatnika VAT). 

6. Wykonawca może również wystawić ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną i wysłać  

ją za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o której mowa  

w ustawie z dnia 8 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym (Dz.U. 2020 poz. 1666). W takim przypadku jako jednostkę odbierającą należy 

wskazać: Zakład Gospodarki Odpadami S.A.  Adres PEF . https://efaktura.gov.pl, a wszelkie 

wymagane na podstawie zapisów niniejszej umowy załączniki do faktury, winny być 

przesłane w oryginale na adres ul. Krakowska 315 d, 43-300 Bielsko-Biała.  

7. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.  

 

 

§ 10 

1. Strony postanawiają, że  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie: 

a) odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca - w wysokości 10% całkowitej wartości umowy określonej 

w §7 ust. 3.  

b) utraty przez Wykonawcę przez zakończeniem realizacji umowy koncesji bądź 

dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, lub  

w przypadku zwłoki w przekazaniu tych dokumentów w terminie 2 dni roboczych 

od daty wezwania przez Zamawiającego w wysokości 1% całkowitej wartości 

umowy określonej w §7 ust. 3.  

c) nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności braku zapewnienia 

ciągłości w dostawie energii elektrycznej dla punktów poboru energii, o których 

mowa w Załączniku nr 1 z przyczyn innych niż wskazane §6 ust. 2. – każdorazowo 

w wysokości 0,2% całkowitej wartości umowy określonej w §7 ust. 3.  

d) Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną z tytułu braku odpowiedzi 

na złożony wniosek lub reklamację Zamawiającego w terminie dłuższym niż 

określonym w §4 ust. 2 pkt 6) umowy w wysokości 100,00 zł za każdy dzień 

zwłoki. 

e) zwłoki w zapłacie wynagrodzenia podwykonawcy w wysokości – 0,1% 

wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 3, za każdy dzień zwłoki. 



2. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia umownego Wykonawca ma prawo naliczać 

odsetki ustawowe. 

3. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych  

z wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony mowy 

zostaje określona w wysokości 50% wynagrodzenia brutto , o którym mowa w § 7 ust. 3.  

 

 

§ 11 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy częściowo lub całkowicie, w terminie trzech 

miesięcy od powzięcia wiadomości o okolicznościach, stanowiących podstawę 

odstąpienia w następującym przypadku: stwierdzenia niewykonywania lub 

niewłaściwego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, mimo pisemnego 

wezwania do zaprzestania naruszeń i wyznaczeniu terminu do usunięcia lub zaprzestania 

naruszeń, 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia o  Umowy, jeżeli zaistnieje istotna 

zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, lub dalsze wykonywanie Umowy 

może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu – odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, co wynika z art. 456 ust. 1 pkt 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w każdym czasie, w razie powzięcia wiadomości o 

okolicznościach określonych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części Umowy. W przypadku konieczności zakreślenia terminu do odstąpienia, 

przyjmuje się, że Zamawiający jest uprawniony do złożenia oświadczenia w terminie 60 

dni od dnia powzięcia informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym. 

4. Odstąpienie od Umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 

Złożenie oświadczenia o odstąpieniu w sytuacji, o której mowa powyżej możliwe jest w 

terminie 60 dni od zajścia zdarzenia opisanego w danym postanowieniu. 

5. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w 

szczególności gdy: 



a) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego 

aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego 

działalność gospodarcza została zawieszona albo znajduje się on w innej tego 

rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 

miejsca wszczęcia tej procedury; 

b) nie koryguje faktur w wyniku złożonej reklamacji, która została uznana; 

c) przed zakończeniem realizacji umowy utracił koncesję, generalną umowę 

dystrybucyjną lub zezwolenie niezbędne do wykonywania przedmiotu umowy i 

nie przekaże Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przywrócenie 

uprawnień, koncesji zapewniających zaistnieją okoliczności ustawowe 

warunkujące i poprzedzające ogłoszenie upadłości Wykonawcy  

6. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem Stron, oświadczonym 

na piśmie. 

7. W przypadkach odstąpienia w całości od Umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca nie ma 

prawa żądać wynagrodzenia za prace wykonane i niezapłacone. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy w części, Wykonawca nie ma prawa żądać 

wynagrodzenia od części Umowy, od której Zamawiający odstąpił. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy pozostają w mocy postanowienia Umowy dotyczące 

kary umownej za odstąpienie od Umowy, o której mowa w § 10 ust. 1 lit. a) Umowy. 

 

 

§ 12 

1. Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia 1.01.2023 r. 

jednak nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której 

dotychczas Zamawiający kupował energię elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu 

procesu zmiany sprzedawcy u OSD. 

2. Umowa  zostaje  zawarta  na  czas  określony:  od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Umowy w pełnym zakresie, 

jednak zapewnia realizację umowy na poziomie 2 570 866 kWh.  

4. Niezrealizowanie przez Zamawiającego Umowy w pełnym zakresie nie powoduje 

powstania obowiązku zapłaty kar umownych lub innych odszkodowań z tego tytułu. 

 

§ 13 

1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających  

z niniejszej Umowy. 

2. Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i przejęcia obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu, do którego 



dostarczana jest energia elektryczna na podstawie niniejszej umowy. W takim przypadku 

cesja wymaga pisemnej zgody Zamawiającego i nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu  

Cywilnego. 

3. Wykonawca nie może zaangażować do wykonania Umowy Podwykonawców, którzy nie 

byli wymienieni w ofercie Wykonawcy na wykonanie zamówienia, bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

4. Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich, 

które na podstawie ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) są wykluczone  

z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.  

5. W przypadku powierzenia realizacji umowy Podwykonawcy, Wykonawca ma obowiązek 

przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo. 

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie Postępowania. 

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  

i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  

i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.  

 

§ 14 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną o wartości co najmniej 500.000, 00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania przez okres wykonywania Umowy 

Ubezpieczenia OC. Polisę lub inny dokument potwierdzający kontynuację ubezpieczenia  

od dnia następnego po dniu ustania poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej wraz z 

dowodem opłacenia składek na to ubezpieczenie Wykonawca będzie przedkładał 

Zamawiającemu nie później niż na 14 dni przed dniem wygaśnięcia poprzedniej umowy 

ubezpieczenia. 

3. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku, o którym, mowa w ust. 2, Zamawiający może 

ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt, przy czym koszty poniesione na ubezpieczenie 

Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia. 

 



§ 15 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy w przypadku wystąpienia następujących 

okoliczności: 

a) zwiększenia liczby punktów poboru energii elektrycznej w przypadku oddania do 

użytkowania przez Zamawiającego nowych obiektów. Rozliczenie dodatkowych 

punktów poboru będzie się odbywało według cen, taryf i zasad określonych w 

niniejszej umowie.  

b) siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z SWZ; 

c) zmiany przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania 

obowiązku podatkowego; 

d) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 

 

− zmiany grupy taryfowej punktów poboru (także zmiany na grupę taryfową nie ujętą  

w niniejszej umowie) w przypadku zaistnienia takiej potrzeby po stronie 

Zamawiającego wynikającej z prowadzonej przez niego działalności.  

− zmiana wysokości podatku akcyzowego lub innych zmian ogólnie obowiązujących 

przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy Prawo energetyczne lub aktów 

wykonawczych do tej ustawy.  

− zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

− zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, 

− zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania  zamówienia przez Wykonawcę. 

 

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 możliwa 

jest w szczególności zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, rozliczenia lub 

wynagrodzenia.  

3. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 

umowy lub jeżeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisów ustawy.  

4. Każda ze stron umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany 

umowy strona o to wnioskująca jest zobowiązana do złożenia drugiej stronie propozycji 



zmiany w terminie siedmiu dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą 

zmiany. 

5. Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej: 

a) zakres proponowanej zmiany; 

b) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany; 

c) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów 

ustawy lub postanowień umowy; 

d) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające 

dokonanie zmiany umowy. 

6. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga strona jest zobowiązana w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga 

strona może: 

a) zaakceptować wniosek o zmianę; 

b) wezwać stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia 

dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania; 

c) odrzucić wniosek o zmianę. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać 

uzasadnienie. 

7. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmiana dotyczyć będzie wynagrodzenia 

umownego, w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów i będzie polegała na doliczeniu 

nowej stawki podatku VAT do pozostającej do rozliczenia kwoty podatku VAT. Zmiana 

stawki podatku VAT nie wymaga aneksu do Umowy. 

8. Inicjatorem zmian może być każda ze stron poprzez pisemny wniosek złożony drugiej 

stronie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zamian i ich 

uzasadnienie oraz udokumentowanie. 

 

§ 16 

1. Zamawiający informuje, na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), że: 

1) Administratorem przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych jest Zamawiający. 

Kontakt 43-300 Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315 d, e-mail: acharaszkiewicz@zgo bielsko.pl; 

2) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

3) Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, bankom, operatorom 

pocztowym, podmiotom świadczącym dla Administratora usługi prawne, doradcze, 



podatkowe oraz podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne oraz innym 

podmiotom uprawnionym na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 74) przez 

określony czas (art. 78); 

4) Dane osobowe przechowywane są przez Administratora dla celów archiwizacyjnych, 

zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami, jak również do czasu przedawnienia ewentualnych 

roszczeń lub obrony przez ewentualnymi roszczeniami; 

5) Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

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

wniesienia sprzeciwu z zastrzeżeniem, że: 

a) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania 

lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy  

w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą; 

b) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, 

o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania 

danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania; 

c) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 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 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.)), 

zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej, o których mowa w SWZ, do upływu terminu na ich wniesienie, 

6) W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, 

Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, 

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych   

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

8) Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych, 

9) Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 

 

§ 17 

W bieżących kontaktach między Zamawiającym oraz Wykonawcą związanych z realizacją 

niniejszej Umowy, Strony reprezentują:  



 

Dane kontaktowe Zamawiającego 

w zakresie realizacji 

umowy: 

………………………………………… 

 

Dane kontaktowe Wykonawcy: 

w zakresie realizacji 

umowy: 

…………………………………… 

 

§ 18 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

z zastosowaniem art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sąd 

Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego, chyba że sprawy sporne wynikające  

z umowy będą należeć do kompetencji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny oraz Prawo energetyczne wraz z aktami 

wykonawczymi. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze stron. 

 
 
     Wykonawca                                                                                                       Zamawiający 
 
 
Załączniki: 

Załącznik nr 1 – specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami 

Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy  

Załącznik nr 3 – Ogólne Warunkami Współpracy z Kontrahentami 


