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Umowa Nr …....… 

(dalej też jako: Umowa) 

 

 

 

Zawarta w dniu …………………………... . pomiędzy: 
 
Gminą Knurów - Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Knurowie z siedzibą w Knurowie 
przy ul. Górniczej 2, 44-193 Knurów, posiadającym NIP 969-1597-553, zwanym dalej 
"Zamawiającym" reprezentowanym przez:  
 
................................................................................................................................................... 
 
a 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

działającym na podstawie ......................................................................................................... 

...................................................................................................................................................                

nr NIP ............................................................... REGON ......................................................... 

zwanym dalej "Wykonawcą" reprezentowanym przez: 

.................................................................................................................................................... 

o treści następującej: 

§ 1 

 Przedmiot Umowy 

 1. Zgodnie z przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby 
obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie”, Wykonawca 
zobowiązuje się do sprzedaży Zamawiającemu energii elektrycznej, a Zamawiający 
zobowiązuje się do jej kupna dla punktów poboru określonych w załączniku nr 1 do 
niniejszej Umowy, stanowiącym integralną część Umowy.  

 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. Wykonawca oświadcza, że ma zawartą umowę dystrybucyjną z Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego. 

 4. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego zawarcie 
niniejszej Umowy sprzedaży energii elektrycznej w terminie określonym w umowie 
dystrybucyjnej.  

 5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej 
Umowy jest integralną częścią niniejszej Umowy.  

 6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe wykonanie 
zakresu objętego niniejszą Umową.  
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§ 2  

Termin realizacji Umowy 

1. Termin realizacji zamówienia: 

1) Rozpoczęcie: 01 stycznia 2021 r.  

2) Zakończenie: 31 grudnia 2021 r. 

§ 3  

Warunki sprzedaży 

 1. Energia elektryczna kupowana na podstawie niniejszej Umowy zużywana będzie na 
potrzeby odbiorcy końcowego. 

 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucji należącej do Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego na obszarze, którego znajdują się miejsca dostarczenia 
energii elektrycznej. 

 3. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną koncesję na obrót energią elektryczną nr 
...........................................  wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

 4. Zmiany mocy przyłączeniowej, umownej, zmiany grupy taryfowej, zwiększenie bądź 
zmniejszenie liczby punktów poboru energii elektrycznej dokonywane będą na podstawie 
wniosku Zamawiającego aneksem do Umowy i nie wpłyną one na ceny jednostkowe, 
o których mowa w § 5 ust. 1.  

 5. Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za 
bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach tej Umowy. 
Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez 
Zamawiającego na podstawie standardowego profilu zużycia odpowiedniego dla 
odbiorców w grupach taryfowych. 

 6. Koszty wynikające z dokonania bilansowania i obsługi rozliczania handlowego 
uwzględnione są w cenie energii elektrycznej określonej w § 5 ust. 1. 

 7. Celem wyłączenia/zabezpieczenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego lub 
Wykonawcy z tytułu szkód powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń 
losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji Umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest do posiadania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności przez cały okres trwania Umowy. Koszty 
ubezpieczenia ponosi Wykonawca.  

 8. Ze strony Wykonawcy osobą (osobami) koordynującymi realizację Przedmiotu Umowy 
jest (są): 

 ............................................................................................................................……......… 

nr tel. ………………………………. 

 9. Ze strony Zamawiającego osobą (osobami) koordynującymi realizację Przedmiotu 
Umowy jest (są): 

…………….....................................................................................................................…  

nr tel. ……………………………….. 

§ 4 

Obliczanie zużycia 

 1. Ilość pobranej przez Zamawiającego energii elektrycznej zostanie ustalona w oparciu 
o wskazania układu pomiarowo - rozliczeniowego Operatora Systemu Dystrybucyjnego 
(OSD). 
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 2. W przypadku konieczności wymiany lub dostosowania układu pomiarowo-
rozliczeniowego do wymogów Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany 
i zainstalowania lub dostosowania układu do własnych wymogów na swój koszt.  

§ 5 

Zasady rozliczania i płatności 

 1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, zgodnie z cenami 
jednostkowymi zawartymi w formularzu cenowym oferty Wykonawcy stanowiącej 
załącznik nr 3 do niniejszej Umowy, nie może przekroczyć kwoty ….......................zł netto 
+ podatek VAT 23% w kwocie …....………...zł, co stanowi razem 
…...................................zł brutto (brutto słownie: ……………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………..). 

 2. W przypadku gdy wysokość wynagrodzenia wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu 
zostanie osiągnięta przed upływem okresu na jaki Umowa została zawarta, Umowa 
wygasa, a Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu. 

 3. W przypadku gdy wysokość wynagrodzenia wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu nie 
zostanie osiągnięta w całym okresie trwania Umowy, wygasa ona z upływem okresu na 
jaki została zawarta.  

 4. Ceny jednostkowe netto, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ulegną 
zmianie w okresie obowiązywania Umowy, o ile nie dojdzie do zmiany stawki podatku 
akcyzowego. Ustawowa zmiana stawki podatku akcyzowego wymaga aneksowania 
Umowy.  

 5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, ceny jednostkowe brutto zostaną dostosowane 
do nowych stawek. Ustawowa zmiana stawki podatku VAT wymaga aneksowania 
Umowy.  

 6. Okresem rozliczeniowym będzie miesiąc kalendarzowy. 

 7. Ilość zakupionej energii rozliczana będzie według rzeczywistego zużycia energii 
elektrycznej przez Zamawiającego. 

 8. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą w oparciu o faktury VAT 
wystawione przez Wykonawcę zgodnie z okresem rozliczeniowym. 

 9. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT dla każdego z punktów poboru 
oddzielnie.  

 10. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Zamawiającego gdy należności 
z tytułu wykonywania Umowy osiągną wysokość ¾ kwoty brutto, o której mowa wyżej 
w ust. 1. W przypadku braku tej informacji Wykonawca nie ma prawa do wynagrodzenia 
za wykonane dostawy objęte niniejszą Umową w wysokości przekraczającej kwotę brutto 
wskazaną wyżej w ust. 1.  

 11. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie do 21 dni od daty 
otrzymania przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie prawidłowo 
wystawionej faktury. 

 12. Zamawiający jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT. Faktury powinny być 
wystawione na: 

Nabywca: Gmina Knurów 

ul. dr. Floriana Ogana 5 

44-190 Knurów 

NIP: 969-15-97-553 

Odbiorca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie 

ul. Górnicza 2 
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44-193 Knurów 

Faktury należy przesłać na adres Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie, 
ul. Górnicza 2, 44-193 Knurów.  

 13. Faktury płatne będą z konta Zamawiającego na rachunek Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………………… 

Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT 
i jako czynny podatnik w podatku VAT posługuje się numerem identyfikacji podatkowej 
NIP …………………………. . 

Wykonawca oświadcza, że ww. rachunek bankowy wskazany jako właściwy do 
uregulowania należności wynikających z Umowy, służy do rozliczeń finansowych 
w ramach wykonywanej przez Wykonawcę działalności gospodarczej i jest dla niego 
prowadzony rachunek VAT, o którym mowa w art. 2 pkt 37) ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług. Ww. rachunek jest zgłoszony do właściwego 
Urzędu Skarbowego. 

 14. Za termin dokonania płatności uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 15. Za przekroczenie terminów płatności określonych w fakturach, Wykonawcy przysługuje 
prawo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej.  

 16. Faktury VAT i dokumenty dotyczące płatności będą sporządzane w języku polskim. 

 17. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym na fakturze, 
a terminem wskazanym w niniejszej Umowie, przyjmuje się, że prawidłowo podano 
termin w Umowie. 

 18. Wykonawca jest uprawniony do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych 
w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.) do 
Zamawiającego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (dalej też jako 
Platforma) na następujący adres PEF: 9691252110.   

 19. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowaniu Zamawiającego o wysłaniu 
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy, za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na następujący adres e – mail: sekretariat@mosirknurow.pl 

 20. Zamawiający nie wyraża zgody na wysyłanie przez Wykonawcę innych 
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 9 
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym za 
pośrednictwem Platformy. 

§ 6 

Warunki dostawy 

 1. Wykonawca zobowiązany jest nieprzerwanie dostarczać energię elektryczną do punktów 
poboru Zamawiającego wykazanych w załączniku nr 1 niniejszej Umowy, przez okres 
obowiązywania Umowy na warunkach określonych w SIWZ, zgodnie z obowiązującymi 
standardami jakościowymi określonymi w aktach wykonawczych do ustawy – Prawo 
energetyczne. 

 2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej na 
skutek: 

 1) działania siły wyższej albo z wyłącznej winy Zamawiającego, 

 2) ograniczeń w dostawie energii elektrycznej w związku z zagrożeniem życia, zdrowia 
lub mienia. 
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§ 7 

Standardy jakości obsługi 

 1. Standardy jakości obsługi Zamawiającego zostały określone w obowiązujących 
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. 
Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 833, z późn. zm.), w tym m. in.: 

 1) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93, 
poz. 623 z późn. zm.), zwanym „rozporządzeniem systemowym”; 

 2) Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019r. w sprawie szczegółowych 
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną 
(Dz. U. z 2019r., poz. 503), zwanego „rozporządzeniem taryfowym”. 

 2. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi, Zamawiającemu, na jego 
pisemny wniosek, przysługują bonifikaty i inne uprawnienia określone w ww. 
„rozporządzeniu taryfowym”. 

§ 8 

Zmiana, rozwiązanie i odstąpienie od Umowy 

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym 
w następujących przypadkach: 

 1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

 2) zostało ogłoszone rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

 3) nastąpi rozwiązanie generalnej umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą 
a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, 

 4) jeżeli Wykonawca nie wykonuje dostawy zgodnie z Umową lub też nienależycie 
wykonuje swoje zobowiązania, w tym w szczególności jeżeli nastąpi przerwa 
w dostawie energii elektrycznej Zamawiającemu, trwająca dłużej niż 24 godziny. 

 2. Zamawiający może rozwiązać Umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności 
wymienionych w art. 145a ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 3. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, Zamawiający zobowiązany jest 
poinformować o tym Wykonawcę w formie pisemnej, w terminie 7 dni od momentu 
złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy jw.  

 4. W przypadku, gdy umowa o świadczenie usług dystrybucji zostanie rozwiązana, niniejsza 
Umowa ulega rozwiązaniu z dniem rozwiązania umowy o świadczenie usług dystrybucji. 

 5. W przypadku rozwiązania Umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

 6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić 
od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części Umowy. Wysokość wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie do faktycznie wykonanej części Umowy. 

 7. Rozwiązanie, odstąpienie oraz wypowiedzenie Umowy wymagają zachowania formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

 8. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zachodzi co najmniej jedna 
z okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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 9. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
przewiduje zmianę postanowień Umowy w przypadku: 

 1) zmiany stawki podatku akcyzowego;  

 2) zmiany bądź wprowadzenia dodatkowego miejsca dostarczenia energii elektrycznej, 
zmiany liczby punktów poboru, zmiany mocy umownej; 

 3) zmiany grupy taryfowej dla poszczególnych punktów poboru; 

 4) zmiany liczników w poszczególnych punktach poboru; 

 5) osiągnięcia limitu należności Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 10; 

 6) konieczności podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy, gdy ustalony w § 5 ust. 1 
limit może zostać przekroczony przed upływem terminu zakończenia realizacji 
niniejszej Umowy; 

 7) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, nie więcej niż o dwa miesiące 
kalendarzowe, jeżeli ustalony w § 5 ust. 1 limit nie został wyczerpany i wystarczy na 
pokrycie kosztów przedłużonego okresu; 

 8) siły wyższej. Dla potrzeb niniejszej Umowy „siła wyższa” oznacza zdarzenie, którego 
wystąpienie jest niezależne od Stron Umowy i któremu nie mogą zapobiec przy 
zachowaniu należytej staranności. Zmiana Umowy wynikająca z powyższych 
okoliczności nie może wykraczać poza to, co jest konieczne w celu przeciwdziałaniu 
skutkom takiego zdarzenia; 

 10. Na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
dopuszcza zmianę postanowień Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: 

 1) stawki podatku od towarów i usług, 

 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

 4) 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, z zastrzeżeniem, że zmiany określone wyżej w pkt 2), 3) i 4) nie mogą 
być wprowadzone wcześniej, niż po upływie 8 miesięcy realizacji Umowy; 

 11. Zmiany, o których mowa w ust. 9 i 10 dopuszczalne są pod następującymi warunkami:  

 1) wprowadzenie zmian wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

 2) zmiany mogą być wprowadzone na podstawie uzasadnionego, a gdy będzie to 
konieczne również udokumentowanego wniosku i zaakceptowaniu go przez drugą 
Stronę Umowy; 

 3) zmiany nie mogą pogarszać sytuacji Zamawiającego w stosunku do warunków na 
jakich Umowa została zawarta, z zastrzeżeniem ust. 9 pkt 1 i 6 i ust. 10; 

 4) Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian w przypadku nie 
wyrażenia zgody przez Zamawiającego.  

 12. W przypadku zmiany osób koordynujących realizację Przedmiotu Umowy wymagane 
jest powiadomienie drugiej Strony pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną o zmianie 
tych osób, bez konieczności aneksowania Umowy. 
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 13. Wykonawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego o zmianie adresu siedziby 
Wykonawcy, formy prawnej, nr NIP lub nr REGON i przedłoży dokumenty potwierdzające 
te zmiany. Zmiany te zostaną wprowadzone w drodze aneksu do Umowy. 

§ 9 

Kary umowne 

 1. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich strat wynikłych z nieprawidłowego 
wykonania Przedmiotu Umowy, jak również za szkody wyrządzone osobom trzecim 
w trakcie lub na skutek jego wykonania. 

 2. W przypadku gdy generalna umowa dystrybucyjna zawarta pomiędzy Wykonawcą 
a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego zostanie rozwiązana z winy Wykonawcy, 
Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia Zamawiającemu poniesionych z tego tytułu 
strat oraz do zapłacenia kary umownej w wysokości 5% kwoty netto maksymalnej 
wartości zobowiązań Zamawiającego, określonej w § 5 ust. 1. 

 3. W razie rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa § 8 ust.1 
pkt 4, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej 
w wysokości 5% kwoty netto maksymalnej wartości zobowiązań Zamawiającego, 
określonej w § 5 ust. 1. 

 4. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od 
Umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 
w wysokości 10% kwoty netto maksymalnej wartości zobowiązań Zamawiającego, 
określonej w § 5 ust. 1. 

 5. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 3 (trzech) dni po 
otrzymaniu wezwania Zamawiającego do jej zapłaty.  

 6. Przez żądanie zapłaty, o którym mowa w ust. 5 Umowy należy rozumieć również pisemne 
oświadczenie Zamawiającego o naliczeniu kar umownych. 

 7. Kara umowna za odstąpienie od Umowy zostanie potrącona z wynagrodzenia 
automatycznie bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 

 8. Zamawiający może domagać się zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeśli kara 
umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody.  

§ 10 

Zachowanie w tajemnicy informacji poufnych przez Wykonawcę 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich informacji 
poufnych oraz do niewykorzystywania informacji poufnych dla celów innych aniżeli 
służące realizacji niniejszej Umowy.  

2. Za informacje poufne rozumie się wszelkie informacje chronione lub materiały dotyczące 
Zamawiającego chronione na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 
r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 742), a także inne, 
jeśli Zamawiający oznaczy je jako poufne, a zostały powzięte lub otrzymane przez 
Wykonawcę, w związku z wykonywaniem lub przy okazji wykonywania Umowy.  

3. Obowiązek ochrony informacji poufnych spoczywa na Wykonawcy niezależnie od formy 
ich przekazania przez Zamawiającego.  

4. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji poufnych:  

1) których ujawnienie jest wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 

2) które są powszechnie znane lub zostały podane do publicznej wiadomości przez 
Zamawiającego lub za jego zezwoleniem. 
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5. Wykonawca nie będzie sporządzać kopii informacji poufnych, z wyjątkiem kopii 
niezbędnych do realizacji niniejszej Umowy. Wszelkie wykonane kopie będą określone 
jako należące do Zamawiającego. 

6. Wykonawca może ujawnić informacje poufne osobie trzeciej wyłącznie po uzyskaniu 
uprzednio  zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie. 

7. Wykonawca z dniem zakończenia realizacji niniejszej Umowy zobowiązany jest do zwrotu 
wszystkich informacji poufnych Zamawiającemu, w tym sporządzonych kopii informacji 
poufnych. 

8. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych spoczywa na Wykonawcy także 
po wygaśnięciu Umowy lub jej rozwiązaniu przez Strony.  

§ 11 

 Przetwarzanie danych osobowych 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 z późn. 
zm.), (dalej też jako RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w związku z realizacją umowy; 

2) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

2. Wykonawca w szczególności oświadcza, że: 

1) znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie 
danych osobowych mające zastosowanie oraz RODO; 

2) zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych 
i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające 
z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających 
zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą; 

3) w przypadku korzystania z podwykonawców/dalszych podwykonawców zapewni aby 
zostały przez nich wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby 
przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących 
przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie 
i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.  

3. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą 
w Knurowie, ul. Górnicza 2, 44-193 Knurów, tel.: (32) 330-48-10, faks (32) 330-48-12, e-
mail: sekretariat@mosirknurow.pl, strona internetowa: www.mosirknurow.pl, BIP: 
www.knurow.bip.info.pl, reprezentowany przez Dyrektora MOSiR. 

4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować 
z MOSIR Knurów, dostępnym pod adresem e-mail: sekretariat@mosirknurow.pl lub 
można złożyć zapytanie pisemne: 

1) osobiście do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie, 44-193 Knurów,                 
ul. Górnicza 2.  

2) pocztą tradycyjną na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie,                              
44-193 Knurów, ul. Górnicza 2.  

3) z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie ePUAP, potwierdzonego Profilem 
Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  

mailto:sekretariat@mosirknurow.pl
http://www.knurow.bip.info.pl/
http://www.knurow.bip.info.pl/
mailto:sekretariat@mosirknurow.pl
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wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe 
niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi. 

5. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu: 

1) przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. c) 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 (dalej RODO) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych; 

2) przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w 
interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej - Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych; 

3) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia 
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, 
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz do wykonania umowy, 
której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, 
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W przypadku niepodania swoich danych, 
nie będzie możliwości: 

1) wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym - przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne. Może to 
skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa; 

2) zawarcia lub wykonania umowy. 

7. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, 
dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. 

8. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania 
danych, którym podlega Administrator. W przypadku braku takich przepisów, dane 
osobowe będą przechowywane do końca roku kalendarzowego przypadającego po roku, 
w którym nastąpi przedawnienie lub wygaśnięcie roszczenia, wygaśnięcie możliwości 
wydania decyzji lub innego orzeczenia, upływ terminu do wznowienia postępowania albo 
stwierdzenia nieważności decyzji lub innego orzeczenia. W przypadkach nieopisanych 
powyżej, dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 lat od daty ich 
ostatniego przetworzenia, przy czym zostaną one usunięte do końca roku 
kalendarzowego. 

9. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie 
Administratora (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne / teleinformatyczne 
i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe) oraz podmiotom uprawnionym do 
ich uzyskania (np.: Banki, Poczta Polska, firmy kurierskie, Radcy Prawni czy Adwokaci 
itp.)  

10. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do 
państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) czy organizacji 
międzynarodowych. 

11. Administrator nie posiada Przedstawiciela. 
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12. Dane osobowe nie będAą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewiduje 
właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów Wykonawcy. 

13. W granicach określonych Rozporządzeniem, Wykonawca ma prawo do żądania od 
Administratora: 

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, 

2) sprostowania (poprawiania) i przenoszenia swoich danych osobowych, 

3) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

a ponadto posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych 
osobowych. 

14. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych, które 
jest niezgodne z przepisami prawa. 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umową mają zastosowanie przepisy ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 833, 
z późn. zm.) oraz jej aktów wykonawczych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 1740 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 
z późn. zm.). 

 2. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, 
których nie da się rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez sąd powszechny 
miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 3. Wyklucza się możliwość przenoszenia wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na 
osoby trzecie w drodze przelewu (cesji) w trybie art. 509-518 Kodeksu cywilnego. 

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

 5. Wykaz załączników stanowiących integralną część Umowy: 

 1) Załącznik nr 1 – Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej; 

 2) Załącznik nr 2 – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianami 
i wyjaśnieniami SIWZ o ile wystąpiły w trakcie postępowania na wybór Wykonawcy; 

 3) Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy zawierająca formularz cenowy wraz 
z dokumentami złożonymi na wezwanie. 
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