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                                                                                        Załącznik nr 8 do SWZ 

Umowa  nr ……/2021 
                                                                                       (projekt umowy) 

 

Zawarta w dniu ………………………..2021roku w Myszkowie, pomiędzy:  

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Myszkowie, ul. Aleja Wolności 29,      

42-300 Myszków, NIP: 577-17-44-296, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, Wydz. 

Gospodarczy Nr KRS:0000007638, zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: 

 

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

a:  

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

reprezentowanym/reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie  

podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku, Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami) 

 

§1 

Przedmiot umowy. Postanowienia ogólne. 

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

energii elektrycznej na zasadach określonych w niniejszej Umowie.  

2. Umowa nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej. 

3. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego (zwanego dalej OSD). Warunki świadczenia usług dystrybucji określa odrębna 

umowa dystrybucyjna zawarta z OSD. 

4. Miejsce dostarczania energii elektrycznej oraz miejsce rozgraniczenia własności urządzeń 

elektroenergetycznych w obiektach należących do Zamawiającego ustala się następująco:  

 

1) Szpital Powiatowy w Myszkowie, ul. Aleja Wolności 29:  

- Energia elektryczna dostarczana będzie przyłączami:  

 

Przyłącze nr 1: most szynowy 0,4 kV zasilany z transformatora TR3; 

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:  

Zaciski izolatorów przepustowych transformatora TR3 od strony urządzeń niskiego napięcia w stacji 

transformatorowej ST-2 Zamawiającego; 

Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się 

dystrybucją energii elektrycznej a Zamawiającym stanowią: 

 Zaciski izolatorów przepustowych transformatora TR3 od strony urządzeń niskiego napięcia w stacji 

transformatorowej ST-2 Zamawiającego; 

 

Przyłącze nr 2: most szynowy 0,4 kV zasilany z transformatora TR4; 

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:  

Zaciski izolatorów przepustowych transformatora TR4 od strony urządzeń niskiego napięcia w stacji 

transformatorowej ST-2 Zamawiającego; 

Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się 

dystrybucją energii elektrycznej a Zamawiającym stanowią: 

Zaciski izolatorów przepustowych transformatora TR4 od strony urządzeń niskiego napięcia w stacji 

transformatorowej ST-2 Zamawiającego; 

1.1. Miejscem pomiaru energii elektrycznej są miejsca zainstalowania przekładników pomiarowo-

prądowych.  

1.2. Pomiar dostarczonej energii elektrycznej realizowany jest poprzez układ pomiarowo-rozliczeniowy, 

przy czym:  

Przyłącze Nr 1:  

a) Przekładniki prądowe IMW 150/5 stanowią własność Odbiorcy/OSD,  

b) Elektroniczny licznik energii czynnej i biernej 6EC9atgr, kontrolny licznik energii czynnej 6C8ad, 

stanowiący własność OSD i zabudowane są w rozdzielni 0,4 kV. 

Przyłącze nr 2:   

c) Przekładniki prądowe IMW 150/5 stanowią własność Odbiorcy/OSD,  
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d) Elektroniczny licznik energii czynnej i biernej 6EC9atgr, kontrolny licznik energii czynnej 6C8ad, 

stanowiący własność OSD i zabudowane są w rozdzielni 0,4 kV. 

2) Szpital Powiatowy- Oddział Rehabilitacji w Myszkowie, ul. Grzybowa 4,  

3) Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Nr 1 w Myszkowie, ul. Strażacka 45,  

4) Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna w Koziegłowach, ul. 3 Maja 25,  

5) Poradnia Ogólna Lgota Górna, ul. Strażacka 2,  

6) Poradnia Ogólna Markowice, ul. Świętego Floriana 2. 

5. Rozliczenie energii w obiektach wymienionych w p-cie 2 do 6 następować będzie w oparciu o odczyty z 

zainstalowanych liczników energii elektrycznej, będących rozgraniczeniem własności urządzeń 

elektroenergetycznych. 

6. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektów, do których ma być 

dostarczana energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy. 

 

§2 

Postanowienia wstępne 

Podstawą do ustalenia warunków niniejszej Umowy są: 

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn zm.) wraz z aktami 

wykonawczymi, które znajdują zastosowanie do niniejszej Umowy, 

2. Ustawa z dnia 23. kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121., zwanej dalej "Kodeks 

Cywilny"), 

3. Ustawa z dnia 11 września 2019 roku, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze 

zmianami). 

4. Koncesja Wykonawcy lub podmiotu, który udostępnił Wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby realizacji 

zamówienia,  na obrót energią elektryczną nr ...................................................................   z dnia 

............... r. wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

5. Umowa o Świadczenie Usług Dystrybucyjnych zawarta pomiędzy Zamawiającym a OSD – do zawarcia której 

w imieniu Zamawiającego, zobowiązuje się Wykonawca. 

6. Generalna Umowa Dystrybucyjna zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD. 

 

§3  

Zobowiązania stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego wyszczególnionych w załączniku nr 5 do SIWZ  

i niniejszej umowy,  

b) zapewnienia Zamawiającemu dostępu do informacji o danych pomiarowo-rozliczeniowych energii 

elektrycznej pobranej przez Zamawiającego w poszczególnych punktach poboru, 

c) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, koszty wynikające z dokonania 

bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej. Tym samym Wykonawca zwalnia Zamawiającego z 

wszelkich kosztów i obowiązków związanych z bilansowaniem handlowym. 

d) dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z właściwym OSD niezbędnych do przeprowadzenia procedury 

zmiany dostawcy energii elektrycznej na podstawie udzielonego przez Zamawiającego stosownego 

pełnomocnictwa, oraz składania właściwemu OSD zgłoszeń o zawarciu umów wykonawczych na dostawy 

energii elektrycznej.  

e) reprezentowania Zamawiającego przed OSD w procesie zmiany sprzedawcy. 

f) Wykonawca zobowiązuje się do dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających lub 

opóźniających zmianę sprzedawcy, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego w formie 

pisemnej.  

2. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) pobierania energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami określonymi w  Umowie, 

b) terminowego regulowania należności za energię elektryczną, 

3. W przypadku rozwiązania umowy na świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a 

OSD lub zamiarze jej rozwiązania Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o tym 

fakcie. 

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

za dostarczoną energię.  

§4 

Standardy jakościowe. Bilansowanie handlowe. 

1. Wykonawca w ramach Umowy pełni funkcję Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie handlowe dla 

energii elektrycznej sprzedanej do obiektów Zamawiającego. Bilansowanie Handlowe rozumiane jest jako 
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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 

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

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

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 w/w ustawy.  

 

§5 

Ceny energii elektrycznej 

1. Ceny energii elektrycznej za 1 kWh w okresie obowiązywania umowy wynosi zgodnie ze złożoną ofertą 

netto: …………………………… zł.  

Odpowiednio w poszczególnych placówkach/obiektach t.j.: 

1.1. Szpital Powiatowy w Myszkowie, ul. Aleja Wolności 29, przyłącze 1 i 2,  

1.2. Szpital Powiatowy Oddział Rehabilitacji w Myszkowie, ul. Grzybowa 4,  

1.3. Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Nr 1 w Myszkowie, ul. Strażacka 45,  

1.4. Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna w Koziegłowach, ul. 3 Maja 25,  

1.5. Poradnia Ogólna Lgota Górna, ul. Strażacka 2,  

1.6. Poradnia Ogólna Markowice, ul. Świętego Floriana 2. 

w/g formularzy stanowiących załącznik nr 1-5 do SIWZ i niniejszej umowy. 

2. Całkowita wartość umowy zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy wynosi:  

netto: ………………………….. zł   

(słownie: ………………………………………………………………………………………………….).  

brutto z VAT: ………………………….. zł  

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………. 

3. Ceny określone w ust. 1 mogą ulec zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT  

i podatku akcyzowego. 

4. Ceny określone w ust. 1 obowiązują także w przypadku nowo przyłączonych obiektów do sieci 

elektroenergetycznej.  
5.Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, 

które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy 

 

 

 

§6 

Rozliczenia i Płatności 

 

1. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego. Zamawiający wymaga rozliczania Szpitala Powiatowego w Myszkowie  

w okresach 1 miesięcznych, natomiast w pozostałych placówkach - punktach poboru energii (PPE) w okresach 2 

miesięcznych. 

2. Rozliczenie o którym mowa w ust. 1 będzie odbywało się na podstawie wystawionych faktur. 

3. Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie 

indywidualnie dla punktu poboru jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie 

wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej 

energii elektrycznej określonej w §5 ust. 1 Umowy. Do wyliczonej należności Wykonawca doliczy podatek 

VAT według obowiązującej stawki. Zamawiający uwzględni w tym zakresie obowiązujące przepisy prawa 

energetycznego i aktów wykonawczych. 

4. Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych układów 

pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez operatora systemu dystrybucyjnego w poszczególnych 

obiektach, zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD. 

5. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez 

Wykonawcę. 

6. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie  14 dni od otrzymania 

przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego. Należności 

wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty ich wystawienia. Za dzień zapłaty uznaje się 
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datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że wystawiona przez Wykonawcę faktura 

VAT zostanie dostarczona/przesłana do Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty jej 

wystawienia. 

7. Do każdej faktury Wykonawca załączy specyfikację określającą ilości energii elektrycznej pobranej w 

poszczególnych obiektach oraz wysokości należności z tego tytułu. 

8. 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. 

9. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności faktur Wykonawca może obciążyć Zamawiającego 

odsetkami ustawowymi. 

10. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych, Strony zobowiązują się wzajemnie 

powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi. 

11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży 

pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez 

Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.  

 

  

§7 

Wstrzymanie sprzedaży energii 

1. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej, gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną 

energię elektryczną co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności określonego w § 6 ust. 6, pomimo 

uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, 

dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności. 

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. 

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 

Okres obowiązywania Umowy. Rozwiązanie Umowy 

 

1. Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony od dnia ……….2021r. do dnia ……- 2023r. jednakże 

wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru energii elektrycznej nie wcześniej niż z dniem skutecznego 

rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej a także po pozytywnie przeprowadzonej 

procedurze zmiany sprzedawcy i podpisaniu nowych umów dystrybucyjnych. 

2. Umowa może być rozwiązana przez jedną ze Stron w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy druga ze 

Stron pomimo pisemnego wezwania rażąco i uporczywie narusza warunki Umowy. 

3. W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części,  

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

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

zobowiązań z niej wynikających.  

 

                                                                                         § 9   

                                                                             Zmiana Umowy  
1.Zgodnie z art. 436 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie:  

a) terminu realizacji umowy – wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy.  

b) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością 

prowadzenia dostaw.  

c) zmiany grupy taryfowej, o ile taka zmiana jest możliwa i korzystna dla Zamawiającego w/g taryfy właściwego  

   OSD. 

d) pozostałe zmiany:  

 siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ,  

 zmiana obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie, kosztów 

wykonania umowy po stronie Wykonawcy, wynagrodzenie ulega zwiększeniu  o kwotę  równą różnicy w 

kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę,  
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 zmiana stawki podatku akcyzowego zawartego w stawce netto 1 MWh energii elektrycznej czynnej, 

 w przypadku innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających 

charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru 

Wykonawcy i takich, które, gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór 

Wykonawcy, nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą, 

 zmiana terminu realizacji umowy -  ewentualne przedłużenie lub skrócenie terminu realizacji umowy w 

związku z niewykorzystaniem lub wykorzystaniem przez Zamawiającego wartości brutto umowy; 

 w przypadku konieczności zmiany mocy umownej, której nie można było przewidzieć na etapie przygotowania 

SWZ, Zamawiający może zwiększyć moc przyłączeniową/ umowną do obiektów w ramach określonych przez 

Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych. 

 W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w § 5 umowy,  rozwiązanie umowy następuje z ostatnim 

dniem okresu rozliczeniowego następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do 

Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię do 

dnia rozwiązania umowy 

 Wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia prowadzone będzie przez Wykonawcę 

W przypadku naliczania kosztów przez Wykonawcę, Zamawiający zrezygnuje z prowadzonej  kontroli 

wydatkowania środków. 

2. Zmiany mogą być wprowadzane na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy zawierający 

uzasadnienie, za zgodą Zamawiającego.  

3. Zgodnie z art. 436 ust. 4 pkt b ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza wprowadzenie odpowiednich zmian 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:  

1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia  

10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,  

2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki  

składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 

2019 r. poz. 1074 i 1572) 

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

       4.  Zmiana te mogą nastąpić tylko w przypadku przeprowadzonych uzgodnień przez upoważnione osoby  

            Wykonawcy i Zamawiającego i sporządzenia odpowiedniego aneksu do niniejszej umowy. 

            W przypadku nie dojścia do porozumienia, umowa może ulec rozwiązaniu z zachowaniem 30-to  

dniowego terminu wypowiedzenia bez ponoszenia konsekwencji prawnych i finansowych obu stron. 

§10 

Kary Umowne 

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy/rozwiązanie Umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 5 % wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 zgodnie z załącznikiem  nr … stanowiącym załącznik do SWZ  

i niniejszej umowy. ………………………………………… 

2. W przypadku naliczania kar umownych Zamawiający (Odbiorca/Płatnik) każdorazowo wystawi Wykonawcy 

notę obciążeniową, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o zamiarze naliczenia kar umownych. 

3.Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy odszkodowanie w kwocie stanowiącą różnicę pomiędzy kosztami 

zakupu energii elektrycznej wynikającymi z niniejszej umowy a poniesionymi kosztami zakupu energii 

elektrycznej na warunkach innych niż wynikające z niniejszej Umowy (np. dostawy rezerwowe), co nastąpiło na 

skutek odstąpienia Wykonawcy od wykonania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub na 

skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym na skutek niedopełnienia 

przez Wykonawcę obowiązków opisanych w § 3 niniejszej  Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

4.Kary umowne nie wyłączają prawa dochodzenia przez Strony odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych.  

 

                                                                                     § 11 

                                                                             Klauzula RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:   
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a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w 

Myszkowie, reprezentowany  przez Dyrektora – Adama Miśkiewicza. 

b) Z Inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w 

Myszkowie można skontaktować się przesyłając korespondencje na adres administratora wskazany w zdaniu 

pierwszym z dopiskiem „dane osobowe” lub przesyłając wiadomość na adres e-mail: iod@zozmyszkow.pl 

Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie  

zamówienia publicznego nr SP ZOZ/DZ/…../2021 prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na  

administratorze) w związku z: obwiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych, rozporządzeniem ministra 

właściwego do spraw gospodarki w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz obowiązującymi przepisami archiwalnymi.  

Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą 

wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom (zwracającym się do nas w trybie dostępu do informacji 

publicznej) gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne – z wyłączeniem  

szczególnych przypadków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.  

W przypadku podpisania z Państwem umowy Państwa dane (nazwa firmy) zostaną umieszczone w Biuletynie 

Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego.  

W niektórych sytuacjach administrator ma prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to konieczne) aby 

móc wykonywać usługi. Przekazywanie Państwa danych nastąpi podmiotom przetwarzającym z którymi spółka 

zawarła umowy w szczególności:  

- na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez nas systemów  

informatycznych,  

- na korzystanie z serwerów poczty elektronicznej i jej archiwizacji (tzw. hosting poczty elektronicznej).  

Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z 

tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorcami 

Państwa danych może być także firma (podmiot przetwarzający) z którą spółka zawrze umowę na niszczenie  

dokumentów archiwalnych. Odbiorców wymienionych powyżej obowiązuje klauzula poufności pozyskanych  

w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.  

Ponadto odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty publiczne, które wykonują zadania na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa oraz bank przez który spółka będzie Państwu przekazywać środki finansowe 

(w przypadku podpisania z Państwem umowy).  

Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, 

będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi.  

Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych  

 

 Mają Państwo:  

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących**;  

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych***;  

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania  

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2  

RODO****;  

Nie przysługuje Państwu:  

 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,  

gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c  

RODO.  

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.  

 

Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego;  

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.  

W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa  

dane mogą być przekazywane do państw z poza EOG – z wyłączeniem szczególnych przypadków określonych 

w ustawie Prawo zamówień publicznych.  

 

* RODO - Rozporządzenie 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.  

mailto:iod@zozmyszkow.pl
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** Wyjaśnienie: W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO 

wymagałoby niewspółmiernie  

dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji 

mających na celu  

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu lub daty  

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.  

*** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 

oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.  

**** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 

osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu  

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 

ust. 1 RODO, nie ogranicza  

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

 

§12 

Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się terminowo dokonać zgłoszenia niniejszej umowy do OSD. 

3. Korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy Zamawiający kierować będzie na adres 

Wykonawcy:……………………………………………………………………………., osobą upoważnioną w 

imieniu Wykonawcy do kontaktów w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy jest 

……………………….., numer telefonu …………., adres e-mail …………. . Zmiana osoby upoważnionej 

przez Wykonawcę do kontaktów wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego. 

4. Korespondencję związana z realizacją niniejszej umowy Wykonawca kierować będzie na adres 

Zamawiającego. 

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6.  W zakresie nie uregulowanym niniejszą Umową, stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych,  

     Kodeks Cywilny oraz Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi. 

7. Spory, które mogą wyniknąć ze stosunku objętego niniejszą umową, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądowi     

    właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

 

§13 

1. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i jeden  

    dla Zamawiającego. 

2. Integralną część umowy stanowią:  

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami. 

2) Oferta Wykonawcy. 

3) Formularz dostaw energii elektrycznej wraz z zestawieniem placówek (punktów poboru energii) załącznik  

    nr 1-5 do SWZ i niniejszej umowy. 

                                                                                                                     

        Wykonawca                                                                                             Zamawiający   

 

   

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


