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UMOWA NR  ……/NOE/2021 

 

zawarta w dniu ……………r. w Szczecinie pomiędzy:  

1) Gminą Miasto Szczecin - Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji z siedzibą   

w Szczecinie przy ul. Wł. Szafera 7, 71–245 Szczecin, którą reprezentuje:  

Dyrektor MOSRiR – Bożena Kowalewska 

działająca na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Szczecin - zwaną 

dalej Zamawiającym,  

a  

2) ………………………………………………………………………..        

z siedzibą: …………………………  

NIP: ………………………..,               REGON ………………………………. zwanym dalej 

Wykonawcą  reprezentowanym przez:   

1. …………………………………..   -  …………………………….  

2. …………………………………..   -  …………………………….  

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 

najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego przeprowadzonego   

w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej „ustawą pzp”  

  

§ 1 Przedmiot umowy. Postanowienia ogólne 

 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron związanych ze 

sprzedażą i zakupem (dostawą), a także z odbiorem energii elektrycznej oraz świadczeniem 

usługi dystrybucji i rozliczenia, w tym bilansowania energii dla zarządzanego przez Gminę 

Miasto Szczecin - Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji z siedzibą w Szczecinie 

obiektu Netto Arena ul.Wł. Szafera 3,5,7, posiadającego zainstalowane panele fotowoltaiczne 

(dalej także „obiekt”).  

 

2. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej 

należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (dalej „OSD”), z którym Wykonawca ma 

podpisaną(e) umowę(y) o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej. Wykonawca 

oświadcza, że w celu realizacji niniejszej Umowy, zlecił OSD odrębną(ymi) umową(ami), we 

własnym imieniu, świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.  

 

3. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektu, do 

którego ma być dostarczana energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy.  

 

4. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zamówienia   

pn. „Zawarcie umowy prosumenckiej przez MOSRiR na energię elektryczną na obiekt Netto 

Arena ul. Wł. Szafera 3,5,7 na rok 2022”, zgodnie z wykazem punktów poboru energii (PPE) 

określonym w SWZ Rozdział XVI Opis przedmiotu zamówienia.  

 

§ 2 Postanowienia wstępne 

 

1. Niniejsza Umowa realizowana będzie na podstawie:  
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1) Dokumentacji postępowania pn. „Zawarcie umowy prosumenckiej przez MOSRiR na 

energię elektryczną na obiekt Netto Arena ul. Wł. Szafera 3,5,7 na rok 2022”,  

2) Oferty Wykonawcy przedstawionej w Formularzu Ofertowym Wykonawcy,  

3) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.) 

wraz z aktami wykonawczymi, które znajdują zastosowanie  do niniejszej Umowy,  

4) Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 

610 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi, które znajdują zastosowanie do niniejszej Umowy,  

5) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740  ze zm.), 

zwanej dalej „Kodeksem Cywilnym”,  

6) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2021 r., poz. 

1129 ze zm.),  

7) Koncesji Wykonawcy na obrót energią elektryczną nr…………………………… z dnia 

…………..... wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki   

8) Generalnej Umowy Dystrybucyjnej o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej 

zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD,  

9) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej opracowanej przez OSD   

i zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.  

 

2. Sprzedaż i zakup (dostawa), a także z odbiór energii elektrycznej oraz świadczenie usługi 

dystrybucji energii odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucji energii elektrycznej należącej 

do Operatora Systemu Sieci Dystrybucyjnej (OSD), na obszarze którego znajdują się wskazane 

w SWZ Rozdział XVI Opis przedmiotu zamówienia punkty poboru i dostarczania energii 

elektrycznej (PPE).  

  

§ 3 Zobowiązania Stron  

  

1. Wykonawca na podstawie niniejszej Umowy zobowiązuje się do:  

1) sprzedaży, dostawy, odbioru i dystrybucji energii elektrycznej, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i warunkami niniejszej Umowy dla obiektu Zamawiającego, za 

cenę jednostkową określoną zgodnie z § 5 ust.1,  

2) zapewnienia Zamawiającemu dostępu do informacji o danych pomiarowo-

rozliczeniowych energii elektrycznej pobranej oraz wprowadzonej w poszczególnych punktach 

poboru w postaci raportu, zgodnego, co do zakresu danych, co najmniej z danymi  z formularza 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Umowy,  

3) pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe w zakresie 

sprzedaży energii elektrycznej w ramach niniejszej Umowy; koszty i obowiązki związane  

z bilansowaniem handlowym uwzględnione są w cenie sprzedaży energii elektrycznej,   

4) zapewnienia standardów jakościowych i niezawodnościowych obsługi dostarczanej 

energii elektrycznej określonych w Umowie i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Dystrybucyjnej OSD (IRiESD),  

5) wyznaczenia i zapewnienia kontaktu (w dni robocze od pn.-pt., w godzinach  07:00-

15:00) z osobą merytorycznie odpowiedzialną i nadzorującą cały proces zmiany sprzedawcy, 

rozliczania obiektów oraz realizacji niniejszej Umowy,  

6) niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszystkich negatywnie 

zweryfikowanych punktach poboru energii.  
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2. W związku z zawartą umową, o której mowa w § 1 ust. 2 oraz na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów, Wykonawca zobowiązuje się także zapewnić Zamawiającemu:  

1) świadczenie przez OSD usługi dystrybucji do punktów poboru wskazanych w SWZ 

Rozdział XVI Opis przedmiotu zamówienia, z zachowaniem parametrów jakościowych energii 

elektrycznej określonych w przepisach prawa energetycznego oraz w niniejszej Umowie,   

2) dystrybucję energii elektrycznej wytworzonej przez Zamawiającego w 2 

mikroinstalacjach i wprowadzonej do sieci dystrybucji OSD,  

3) wgląd do wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz dokumentów stanowiących 

podstawę do rozliczeń za świadczoną usługę kompleksową oraz wyników kontroli 

prawidłowości wskazań tych układów,  

4) dostarczanie przez OSD energii elektrycznej do miejsc(-a) poboru,   

5) stosowanie przez OSD postanowień IRiESD,   

6) przestrzeganie przez OSD obowiązujących przepisów w zakresie świadczenia usług 

dystrybucji energii elektrycznej, budowy i eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji 

elektroenergetycznych, ochrony przeciwporażeniowej, przeciwpożarowej i środowiska 

naturalnego w zakresie eksploatowanych przez OSD sieci, urządzeń i instalacji;   

7) powierzanie budowy, eksploatacji lub dokonywania zmian w sieciach, urządzeniach  

i instalacjach osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia  i kwalifikacje;  

8) utrzymywanie sieci, urządzeń i instalacji OSD w należytym stanie technicznym, 

zgodnym z dokumentacją techniczną oraz z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach;   

9) prowadzenie ruchu i eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz 

przekazywania Zamawiającemu danych i informacji zgodnie z IRiESD,   

10) przyjmowanie od Zamawiającego, przez całą dobę, zgłoszeń i reklamacji dotyczących 

odpowiednio dostarczania/wprowadzania energii elektrycznej z/do sieci;   

11) ograniczenie przerw w dostarczaniu energii elektrycznej do niezbędnego minimum, 

jedynie w przypadku awarii lub pilnych prac niezbędnych do zapobiegania awariom lub skutkom 

awarii;   

12) bezzwłoczne przystąpienie do usuwania zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej 

spowodowanych nieprawidłową pracą sieci;   

13) udzielanie informacji o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania energii 

elektrycznej przerwanego z powodu awarii w sieci OSD;   

14) powiadamianie, z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem, o terminach i czasie 

planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej z sieci OSD.   

 

3. Zamawiający zobowiązuje się do:  

1) pobierania energii zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i warunkami niniejszej 

Umowy,   

2) terminowego regulowania należności wynikających z niniejszej Umowy,  

3) bezzwłocznego powiadomienia Wykonawcy o wszelkich okolicznościach mających 

wpływ na obliczenie należności wynikających z niniejszej Umowy,  

4) zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem układu pomiarowo-

rozliczeniowego, zabezpieczeń głównych oraz plomb założonych przez OSD i plomb 

legalizacyjnych, a w szczególności plomb na elementach układu pomiarowo – rozliczeniowego 

oraz na zabezpieczeniu głównym/przedlicznikowym, w sposób trwale i skutecznie 

uniemożliwiający dostęp osób trzecich do układu pomiarowo-rozliczeniowego, w przypadku, 

gdy układ pomiarowo-rozliczeniowy znajduje się na terenie lub w obiekcie Zamawiającego;   
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5) umożliwienia przedstawicielom OSD dokonania odczytów wskazań układu pomiarowo-

rozliczeniowego oraz dostępu, wraz z niezbędnym sprzętem, do wszystkich elementów sieci  

i urządzeń należących do OSD oraz elementów układu pomiarowo - rozliczeniowego 

znajdujących się na terenie lub w obiekcie Zamawiającego w celu przeprowadzenia kontroli, 

prac eksploatacyjnych lub usunięcia awarii w sieci OSD;   

6) niezwłocznego informowania o zauważonych wadach lub usterkach w pracy sieci  

i w układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz o powstałych przerwach w dostarczaniu energii 

elektrycznej lub niewłaściwych jej parametrach;   

7) powierzania budowy, eksploatacji lub dokonywania zmian w sieci, urządzeniach  

i instalacjach elektrycznych osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia  i kwalifikacje;   

8) utrzymywania sieci, urządzeń i instalacji w należytym stanie technicznym, zgodnym  

z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach.  

 

4. Strony zobowiązują się do zapewnienia wzajemnego dostępu do danych, stanowiących 

podstawę do rozliczeń za dostarczoną i wyprodukowaną energię.  

 

5. Strony zobowiązują się do pisemnego aktualizowania wszelkich danych formalnych 

zawartych w niniejszej Umowie, mających wpływ na jej realizację. W szczególności 

Zamawiający zobowiązany jest pisemnie poinformować na adres mailowy 

………………………… (ew. podany w § 13 ust 2 pkt 2 a) Wykonawcę o zmianie adresu 

korespondencyjnego, na który powinna zostać wysłana faktura oraz wszelka inna 

korespondencja, pod rygorem uznania faktury i korespondencji, otrzymanej na dotychczasowy 

adres, za doręczoną.  

 

6. Zmiany siedziby, numeru konta bankowego oraz miejsca dostarczania faktur nie 

wymagają podpisania aneksu do Umowy, a jedynie przesłania informacji na adresy mailowe 

Zamawiającego ………………, Wykonawcy ……..……… (ew. podane w § 13 ust 2 pkt 1 i 2).  

 

7. O zmianie kont bankowych i adresu określonego w ust. 5 Strony będą się wzajemnie 

powiadamiać pisemnie pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami.  

 

8. Łączną ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczana w okresie obowiązywania 

umowy do punktów poboru określonych SWZ Rozdział XVI Opis przedmiotu zamówienia 

szacuje się w wysokości 868426 kWh.   

 

9. Szacowany wolumen wprowadzonej do sieci produkcji energii elektrycznej  

z 2 mikroinstalacji zainstalowanych na obiekcie, bez uwzględnienia współczynnika ilościowego 

wynosi 1064 kWh.  

 

10. Podane w ust. 8 i 9 oraz w SWZ Rozdział XVI Opis przedmiotu zamówienia ilości 

(wolumen) energii elektrycznej są wartościami szacowanymi i mogą ulec zmianie, z tym że 

niezależnie od wielkości zużycia i produkcji energii elektrycznej Wykonawca nie będzie rościł 

sobie jakichkolwiek dodatkowych roszczeń z tego tytułu do Zamawiającego, a rozliczenie 

nastąpi w oparciu o faktyczną ilość zużytej i odebranej energii elektrycznej w poszczególnych 

PPE oraz ceny jednostkowej określonej zgodnie z § 5.  
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§ 4 Standardy jakościowe. Bilansowanie handlowe. 

  

1. Wykonawca w ramach realizacji niniejszej Umowy pełni funkcję Operatora Handlowego 

i Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie Handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej do 

obiektów. Bilansowanie rozumiane jest jako pokrycie strat wynikających z różnicy zużycia 

energii prognozowanego w stosunku do rzeczywistego w danym okresie rozliczeniowym.  

 

2. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych  

z bilansowaniem handlowym oraz przygotowywaniem i zgłaszaniem grafików zapotrzebowania 

na energię elektryczną do Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Operatora Systemu 

Przesyłowego.  

 

3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi 

zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego.  

 

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej do 

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

w systemie oraz awarii sieciowych.  

 

5. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych 

obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 

bonifikat w wysokości określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie z obowiązującymi 

rozporządzeniami do ww. ustawy.  

  

§ 5 Wynagrodzenie i zasady rozliczeń 

  

1. Cena jednostkowa brutto energii elektrycznej dla taryfy B21 za jedną MWh energii 

elektrycznej w okresie obowiązywania Umowy wynosi ………………………zł/ 1 MWh 

(słownie: …………….. zł i …..gr), zgodnie z ofertą zawartą w Formularzu Ofertowym 

Wykonawcy.  

 

2. Cena wskazana w ust. 1 może ulec zmianie wyłącznie w przypadku wystąpienia 

następujących okoliczności:  

1) zmiany ustawy o podatku akcyzowym,  

2) zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy 

Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych 

wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty 

dotyczące efektywności energetycznej.  

 

3. Rozliczenia z tytułu świadczenia usług dystrybucyjnych będą dokonywane każdorazowo 

na podstawie cen zawartych w obowiązującej Taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego 

zatwierdzonej przez Prezesa URE.  

 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 2, zmiana cen nastąpi na 

wniosek Wykonawcy, w którym Wykonawca zobowiązany będzie do wykazania wpływu 

zmiany przepisów na wnioskowaną zmianę cen. Nowa cena będzie obowiązywała Strony od 



str. 6  

  

chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian przepisów prawnych stanowiących podstawę 

do ich korekty.   

 

5. Procedura zmiany niniejszej Umowy z powodów, o których mowa w ust. 2, może zostać 

zainicjowana także przez Zamawiającego. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio.  

 

6. Wykonawca dokonywał będzie rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej do 

sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia 

na potrzeby własne przez Zamawiającego (prosumenta energii odnawialnej w obydwu 

mikroinstalacjach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 10 kW każda)  

w stosunku ilościowym 1 do 0,7.   

 

7. Zmiana sposobu dokonywania rozliczeń ilości energii elektrycznej wprowadzonej do 

sieci OSD wobec ilości, na skutek zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

będzie stosowana w rozliczeniach od dnia wejścia w życie zmian przepisów i nie wymaga 

sporządzenia aneksu do umowy.  

 

8. Rozliczenia ilości energii, o której mowa w ust. 7, Wykonawca dokonuje na podstawie 

wskazań urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego dla danej mikroinstalacji, przekazanych przez 

OSD.  

 

9. Od ilości rozliczonej energii elektrycznej, w sposób o którym mowa powyżej, 

Zamawiający nie uiszcza dodatkowych:   

1) żadnych opłat z tytułu jej rozliczenia,   

2) opłat za świadczoną usługę dystrybucji, których wysokość zależy od ilości energii 

elektrycznej pobranej przez prosumenta w danym okresie rozliczeniowym; opłaty te są uiszczane 

przez Wykonawcę wobec operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do sieci 

którego przyłączona jest dana mikroinstalacja.  

 

10. Szacowana całkowita wartość umowy obliczona na podstawie szacowanego zużycia 

energii elektrycznej oraz stawek i cen określonych w ofercie Wykonawcy wynosi ………. zł 

netto (słownie: …………….. zł i …..gr), tj. …………….. zł brutto (słownie: …………….. zł i 

…..gr).  

 

11. Wykonawca informuje Zamawiającego o ilości rozliczonej energii elektrycznej zgodnie   

z okresem rozliczeniowym przyjętym zgodnie z Umową.  

  

§ 6 Rozliczenia i Płatności. 

  

1. Rozliczenia za realizację przedmiotu niniejszej Umowy odbywać się będą zgodnie   

z okresem rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego.  

 

2. Wykonawca sporządzi specyfikację dla wszystkich punktów poboru (zgodnie  

z załącznikiem nr 1 do niniejszej Umowy) określającą ilość energii elektrycznej pobranej oraz 

wyprodukowanej i wprowadzonej do sieci w obiekcie oraz wysokości należności z tego tytułu  
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i prześle ją na adres mailowy Zamawiającego ………………………… (ew. podany w § 13 ust 

2 pkt 1 a).   

 

3. Specyfikację, o której mowa w ust. 2 należy załączyć do faktury VAT lub w wersji 

elektronicznej w formacie pliku xls przekazać po zakończeniu (rozliczeniu) okresów 

rozliczeniowych przyjętych w Umowie.  

 

4. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-

rozliczeniowego, które spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za pobraną energię, 

Wykonawca dokona korekt uprzednio wystawionych faktur VAT.  

 

5. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia dla 

Zamawiającego, na koniec okresu rozliczeniowego, fakturę,  w terminie do 14 dni od otrzymania 

przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

Należności wynikające z faktury będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.  

W przypadku przekazania faktury w terminie uniemożliwiającym terminowe wykonanie 

zobowiązania - płatności należy dokonać nie później niż w czternastym dniu od dnia otrzymania 

faktury przez Płatnika faktury.  

 

6. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego.  

 

7. Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania się  

o zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowo – rozliczeniowym oraz innych 

okolicznościach mających wpływ na rozliczenie za energię.  

 

8. Wykonawca wystawia Zamawiającemu faktury VAT z rozliczeniem dla każdego punktu 

poboru energii.  

 

9. Faktura o której mowa w ust.8 powinna zawierać następujące dane:  

Nabywca: Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,   

NIP 851-030-94-10  

Płatnik: - Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji z siedzibą  w Szczecinie przy  

ul. Wł. Szafera 7, 71–245 Szczecin (bez podawania nr NIP jednostki) . 

9. Faktury Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu - Płatnikowi.  

  

§ 7 Wstrzymanie sprzedaży energii 

  

1. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej do danego punktu poboru 

energii elektrycznej, w przypadku zwłoki z zapłatą za pobraną energię elektryczną co najmniej 

przez okres 30 dni po upływie terminu płatności określonego w § 6 ust. 5, po uprzednim 

pisemnym powiadomieniu o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii i wyznaczeniu 

dodatkowego, co najmniej dwutygodniowego terminu na zapłatę zaległych  i bieżących 

należności.  
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2. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie dostarczania 

energii elektrycznej przez OSD na wniosek Wykonawcy.  

 

3. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez OSD 

na wniosek Wykonawcy może nastąpić po uregulowaniu zaległych należności za energię 

elektryczną oraz innych należności związanych z dostarczaniem tej energii.  

 

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wstrzymaniem 

sprzedaży energii elektrycznej wskutek naruszenia przez Zamawiającego warunków Umowy  

i obowiązujących przepisów Prawa energetycznego i Kodeksu Cywilnego.  

  

§ 8 Obowiązywanie i rozwiązanie Umowy 

  

1. Umowa niniejsza zawarta zostaje na okres 333 dni liczonych od dnia 01.02.2022r. 

(włącznie z 01.02.2022r.) .   

 

2. Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i obowiązków z niniejszej Umowy 

na inny podmiot w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu, do którego dostarczana 

jest energia elektryczna na podstawie Umowy. W takim przypadku cesja nastąpi zgodnie  

z przepisami Kodeksu Cywilnego.  

 

3. Umowa może być wypowiedziana przez jedną ze Stron ze skutkiem natychmiastowym  

w przypadku, gdy druga ze Stron, pomimo pisemnego wezwania, rażąco i uporczywie narusza 

warunki Umowy.  

 

4. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony 

wszelkich zobowiązań z niej wynikających.  

 

5. Zamawiający ma prawo do zwiększenia ilości punktów odbioru energii, o których mowa 

w SWZ Rozdział XVI Opis przedmiotu zamówienia (dodanie nowych punktów), lecz nie więcej 

niż  o 2 dodatkowe punkty poboru łącznie w całym okresie realizacji niniejszej Umowy. 

Zwiększenie ilości punktów poboru energii elektrycznej, o których mowa w zdaniu pierwszym, 

jest możliwe w sytuacji konieczności/zasadności zapewnienia przez Zamawiającego dostawy, 

dystrybucji i odbioru energii elektrycznej do/z obiektu/ów, a w szczególności w przypadku 

powstania nowego obiektu, nabycia obiektu lub przejęcia obiektu na innej podstawie, o ile dany 

obiekt wyposażony będzie w mikroinstalację oraz jedynie w obrębie grupy taryfowej, która 

została ujęta w SWZ, oraz za cenę podaną w Formularzu Ofertowym Wykonawcy. Rozliczenie 

nowych punktów odbioru będzie się odbywać na zasadach określonych w Umowie dla 

pierwotnie ujętych w Umowie punktów poboru, według ceny wskazanej w §5.  

 

6. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z poszczególnych lub wszystkich punktów odbioru 

w   przypadku   gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia 

nie leży w interesie publicznym. Za taką okoliczność przyjmuje się w szczególności brak   

konieczności/zasadności zapewnienia przez Zamawiającego dostawy, dystrybucji lub odbioru 

energii elektrycznej do/z obiektu/ów, w   sytuacji np.  likwidacji,   czasowego   wyłączenia   lub   

awarii mikroinstalacji,   sprzedaży,   wynajmu   lub   przekazania   obiektu   do   korzystania   na   
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podstawie innej   Umowy/porozumienia   innemu   podmiotowi,   w   przypadku   zamknięcia   

lub   likwidacji obiektu,   a   także   w   przypadku   wyłączenia   z   eksploatacji   lub   użytkowania   

obiektu   lub rozpoczęcia   w   obiekcie   robót   budowlanych   lub   innych   prac   skutkujących   

brakiem konieczności/zasadności zapewnienia przez Zamawiającego dostawy, dystrybucji lub 

odbioru energii elektrycznej do/z obiektu.  

 

7. Zamawiający może w przypadku określonym w ust 6 wypowiedzieć w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności Umowę w części lub w całości. Rozwiązanie Umowy na skutek 

wypowiedzenia dokonanego w trybie niniejszego ustępu następuje z upływem ostatniego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do 

Wykonawcy chyba, że Zamawiający w oświadczeniu o wypowiedzeniu wskazał dłuższy termin 

wypowiedzenia Umowy lub Strony uzgodniły pisemnie inny termin rozwiązania Umowy.   

 

8. W związku z rezygnacją z punktu(ów) poboru lub z odstąpieniem lub wypowiedzeniem 

Umowy, Zamawiający nie zostanie obciążony przez Wykonawcę żadnymi kosztami. 

Wykonawcy nie przysługują również roszczenia odszkodowawcze z powyższych tytułów.  

   

9. Zamawiający może bez dodatkowych kosztów zwiększyć zamawianą moc umowną 

każdego z  punktów poboru energii (PPE) o nie więcej niż 100 % oraz zmniejszyć moc umowną 

o nie mniej niż 10 % mocy umownej deklarowanej w SWZ Rozdział XVI Opis przedmiotu 

zamówienia.   

 

10. Zmiany wynikające z ust. 5 i 9 nie stanowią zmiany umowy  i odbywają się przez 

dokonanie zgłoszenia zmian na adres mailowy ………………………… (ew. podany w § 13 ust 

2 pkt 2 a).   

 

11. Zmiana grupy taryfowej nie stanowi zmiany umowy.  

 

12. O wszelkich zmianach warunków określonych w SWZ Rozdział XVI Opis przedmiotu 

zamówienia (w szczególności zmiana taryfy, mocy, nr licznika itp.) Wykonawca zostanie 

niezwłocznie poinformowany przez Zamawiającego na adres mailowy ………………………… 

(ew. podany w § 13 ust 2 pkt 2 a), fax lub w formie pisemnej, bez konieczności aneksowania 

niniejszej umowy.  

  

§ 9 Odpowiedzialność odszkodowawcza 

  

1. Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych 

do wysokości poniesionej szkody.  

 

2. Wykonawca odpowiada w szczególności za wszelką szkodę Zamawiającego wynikającą  

z konieczności zakupu energii od sprzedawcy rezerwowego, w przypadku  gdy konieczność 

zakupu energii od sprzedawcy rezerwowego wyniknie z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy.   

  

§ 10 Forma zmiany umowy 
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Wszelkie zmiany w treści Umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

 

§ 11 Postanowienia dotyczące danych osobowych 

  

1. Przetwarzanie danych osobowych z tytułu realizacji niniejszej umowy odbywać się 

będzie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym z rozporządzeniem 

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. 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) (dalej „RODO”).  

2. Zamawiający, realizując nałożony na administratora obowiązek informacyjny wobec 

osób fizycznych – zgodnie z art. 13 i 14 RODO – informuje, że: 1) administratorem danych 

osobowych jest:  

a) Gmina Miasto Szczecin - Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji z siedzibą   

w Szczecinie przy ul. Wł. Szafera 7, 71–245 Szczecin,  

2) kontakt do inspektora ochrony danych:   

a) Gmina Miasto Szczecin - Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji z siedzibą   

w Szczecinie przy ul. Wł. Szafera 7, 71–245 Szczecin, e-mail: iod@mosrir.szczecin.pl   

Powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio 

z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela 

informacji dotyczących realizacji niniejszej umowy.  

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO, w celu:  

a) zawarcia i wykonania niniejszej umowy,  

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym,  

c) kontroli prawidłowości realizacji postanowień niniejszej umowy,  

d) ochrony praw Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy, a także w celu 

dochodzenia ewentualnych uprawnień i roszczeń wynikających z niniejszej umowy,  

e) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione 

organy i podmioty,  

f) przekazania dokumentacji do archiwum, a następnie jej zbrakowania;  

4) odbiorcami danych osobowych będą:  

a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie niniejsza umowa  lub dokumentacja 

związania z realizacją umowy w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy, w tym  

w szczególności w oparciu o art. 2 i nast. ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej,  

b) podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Zamawiającego,  w szczególności 

podmioty świadczące usługi informatyczne, audytowe, usługi doradcze;  

c) inni administratorzy danych, działający na mocy umów zawartych z Zamawiającym lub 

na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym:  

– podmioty świadczące pomoc prawną,  

– podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie,  

– podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze),  

5) dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadania, o którym mowa w §1 

ust. 5, okres rękojmi i gwarancji, przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń  i obrony 

swoich praw z tytułu realizacji umowy oraz przez okres archiwizacji zgodny z rozporządzeniem 
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Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych;  

6) osobie fizycznej, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora 

dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania - na 

zasadach określonych w RODO oraz w innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa; 

odpowiednie żądanie osoba, której dane dotyczą, może skierować wobec każdego  

z administratorów;  

7) osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane 

osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO;  

8) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych Zamawiającemu jest 

warunkiem zawarcia umowy, a także jest niezbędny do realizacji i kontroli należytego 

wykonania umowy; konsekwencją niepodania danych będzie niemożność zawarcia  i realizacji 

umowy;  

9) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

10) dane niepozyskane bezpośrednio od osób, których dotyczą, obejmują następujące 

kategorie danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe;  

11) źródłem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezpośrednio od osoby, której 

dane dotyczą jest Wykonawca;  

12) pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora zamieszczona 

jest na stronie http://bip.mosrir.szczecin.pl/chapter_113035.asp ;  

3. Wykonawca zobowiązuje się, przy przekazywaniu Zamawiającemu danych osobowych 

(w rozumieniu RODO) osób trzecich, każdorazowo przedstawić oświadczenie  o spełnieniu 

obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, 

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane lub oświadczenie, że 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 lub art. 14 

RODO. Oświadczenie, o którym mowa  w zdaniu pierwszym, należy przedstawiać 

Zamawiającemu każdorazowo przy przekazywaniu m.in. wniosku o zmianę osób wskazanych 

przez Wykonawcę do realizacji umowy. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o realizacji obowiązku,  

o którym mowa w ust. 4 poniżej.  

4. Wykonawca zobowiązuje się poinformować, w imieniu Zamawiającego, wszystkie osoby 

fizyczne, których dane osobowe będą przekazywane Zamawiającemu:  

1) o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu (wskazując wyraźnie,  że dane 

osobowe będą Zamawiającemu przekazane przez Wykonawcę),  

2) o tym, że dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego,  

3) o treści klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu.  

 

§ 12 Upublicznienie treści umowy i udzielenie pełnomocnictw 

  

1. Umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 

2001r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnianiu na zasadach i w trybie 

określonych w ww. ustawie.  

 

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11000.asp
http://bip.mosrir.szczecin.pl/chapter_113035.asp
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§ 13 Postanowienia końcowe 

  

1. Wszelkie spory związane z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego.  

 

2. Strony ustalają poniżej wskazane osoby jako upoważnione do kontaktu w sprawach 

związanych z realizacją niniejszej Umowy:  

1) ze strony Zamawiającego:  

a) …………………………… 

• Adres email: …………….. 

2) ze strony Wykonawcy: 

a) …………………………… 

• Adres email: …………….. 

 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy  

i dwa dla Zamawiającego.  

 

4. Integralną częścią umowy jest: 

1) SWZ; 

2) oferta Wykonawcy przedstawiona w Formularzu Ofertowym Wykonawcy; 

3)  Załącznik nr 1 – Wzór formularza raportu.  

 

5. W sprawach nieokreślonych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:  

1) ustawy Prawo zamówień publicznych;  

2) kodeksu cywilnego;  

3) ustawy Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi, które znajdują zastosowanie 

do niniejszej Umowy; 

4) ustawy o odnawialnych źródłach energii wraz z aktami wykonawczymi, które znajdują 

zastosowanie do niniejszej Umowy.  

 

 

 ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA  

 

 

 

 

 

Załączniki do umowy: 

 

1. Załącznik nr 1 – Wzór formularza raportu. 
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Załącznik nr 1 do Umowy NR  ……/NOE/2021 

 

 

Wzór formularza raportu 

  

L.p. Nazwa 

jednostki Nr PPE Taryfa 
Okres 

rozliczeniowy 

od 

Okres 

rozliczeniowy 

do 
Zużycie energii Stawka za energię 

Ilość energii 

oddanej do 

sieci 
Łączna cena 

netto 
Łączna cena 

brutto 

1.           

2.           

  

 

  

   

 


