
Załącznik nr 4 do SIWZ 

 UMOWA (wzór) 
 

Znak sprawy: ZP.IX.272.059.2020 

 

 zawarta w wyniku prowadzonego postępowania o udzieleniu zamówienia, w trybie 

przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w dniu 

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

     pomiędzy: 

Gminą Włodowice, 42-421 Włodowice, ul. Krakowska 26, zwaną dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowaną przez: 

…………………………………… 

przy kontrasygnacie 

…………………………………… 

NIP 649-228-00-07 

REGON ………………………… 

      a 

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

    

zwanym dalej ,,Wykonawcą” 

NIP: …............................................... 

REGON: …........................................ 

została zawarta umowa następującej treści. 
 

§1 

Postanowienia ogólne, przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest określenie praw i obowiązków Stron, związanych                         

z zakupem energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Włodowice, na zasadach 

określonych w ustawie Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm)  oraz w 

wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. 

 Przewidywaną ilość punktów odbioru energii elektrycznej oraz szczegółowe informacje 

przedstawia Zestawienie punktów odbioru energii elektrycznej –  Załącznik Nr 1 do umowy. 

2. Umowa nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem 

i opomiarowaniem energii wchodzących w zakres odrębnej umowy o świadczenie usług 

dystrybucji zawartej przez Zamawiającego z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. 

3. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień umowy, użyte w niej pojęcia oznaczają: 

a) Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

dystrybucją energii elektrycznej, 

 b) Generalna Umowa Dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD 

określająca ich wzajemne prawa i obowiązki związane ze świadczeniem usług dystrybucji 

energii elektrycznej w celu realizacji niniejszej umowy, 

 c) standardowy profil zużycia – zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej 

zużytej przez dany rodzaj odbioru, 

 d) Umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a 

OSD określająca prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usługi dystrybucji 

energii elektrycznej, 

e) punkt odbioru – miejsce, do którego dostarczana jest energia elektryczna, 

f) faktura rozliczeniowa – faktura, w której należność dla Wykonawcy określana jest na   

podstawie odczytów układów pomiarowych, 

g) okres rozliczeniowy – okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami 

urządzeń do pomiaru mocy i energii elektrycznej - zgodnie z okresem rozliczeniowym 

stosowanym przez OSD, 



 h) Ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t,j. Dz.U. z 2020 r. poz. 

833 z późn. zm)  

§2 

Podstawowe zasady sprzedaży energii elektrycznej 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, a Zamawiający zobowiązuje się do kupna 

energii elektrycznej dla punktów odbioru określonych w Załączniku nr 1 do umowy. 

2. Łączną ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania 

umowy do punktów odbioru określonych w Załączniku nr 1 do umowy szacuje się  w 

wysokości …………………. , w tym: 

 ………….. kWh dla punktów odbioru rozliczanych w grupie taryfowej O12;  

 ………….. kWh dla punktów odbioru rozliczanych w grupie taryfowej C11; 

 ………….. kWh dla punktów odbioru rozliczanych w grupie taryfowej C12a; 

 …………..kWh dla punktów odbioru rozliczanych w grupie taryfowej R; 

     …………..kWh dla punktów odbioru rozliczanych w grupie taryfowej B22; 

     …………..kWh dla punktów odbioru rozliczanych w grupie taryfowej G11; 

     ………….. kWh dla punktów odbioru rozliczanych w grupie taryfowej C22B. 

3. Ilość energii określona w ust. 2 stanowi przewidywany pobór energii, co może nie 

odzwierciedlać realnego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i nie 

może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega, 

że rzeczywista ilość zużycia energii elektrycznej może ulec zmianie, tj. zwiększeniu bądź 

zmniejszeniu przy zachowaniu cen jednostkowych. Tym samym opisane prognozowane 

zużycie energii nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej 

wysokości. 

 4. Ewentualna zmiana przewidzianego poboru energii nie będzie skutkowała dodatkowymi 

kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen 

określonych w § 5 ust. 1. 

5. Moc umowna, grupa taryfowa OSD i warunki ich zmian oraz miejsce dostarczenia energii 

elektrycznej dla punktów odbioru wymienionych w Załączniku nr 1 określane są 

każdorazowo w Umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym 

a OSD. 

6. Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się do pełnienia funkcji podmiotu 

odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach tej 

umowy, na podstawie standardowego profilu zużycia odpowiedniego dla odbiorów w grupach 

taryfowych i przy mocach umownych lub na podstawie wskazań układów pomiarowych. 

7. Wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym wynikające                  

z niniejszej umowy, w tym zgłaszanie grafików handlowych do OSD, przechodzą na 

Wykonawcę. 

8. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej 

określonej w § 5 ust. 1. 

9. Energia elektryczna kupowana na podstawie niniejszej umowy zużywana będzie na 

potrzeby odbiorcy końcowego. 

§3 

Standardy jakości obsługi 

1. Standardy jakości obsługi Zamawiającego zostały określone w obowiązujących                 

przepisach wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy. 

2. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi, Zamawiającemu      

przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w § 42 Rozporządzenia              

Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad               

kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 503) lub w każdym później wydanym akcie prawnym określającym te stawki. 

 

 

 



§4 

Podstawowe obowiązki Stron Umowy 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) pobieranie energii elektrycznej zgodnie z warunkami umowy oraz obowiązującymi 

przepisami prawa, 

b) terminowe regulowanie należności za zakupioną energię elektryczną. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego wymienionych w  Załączniku 

Nr 1 do umowy, zgodnie z warunkami umowy, 

b) przestrzeganie standardów jakościowych obsługi odbiorców, 

c) przyjmowanie od Zamawiającego, w uzgodnionym czasie, zgłoszeń i reklamacji, 

dostarczanej energii elektrycznej. 

 

§5 

Zasady rozliczeń 

1. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według cen jednostkowych energii 

elektrycznej netto określonych w ofercie przetargowej, które wynoszą: 

a) CjO12  = ……… zł/kWh - przy rozliczeniu punktów odbioru rozliczanych w grupie 

taryfowej O12, 

b) CjC11 = ……… zł/kWh - przy rozliczeniu punktów odbioru rozliczanych w grupie 

taryfowej C11, 

c) CjC12a = ……… zł/kWh - przy rozliczeniu punktów odbioru rozliczanych w grupie 

taryfowej C12a, 

d) CjR = ……….  zł/kWh - przy rozliczeniu punktów odbioru rozliczanych w grupie 

taryfowej R. 

e) CjB22 = ………. zł/kWh - przy rozliczeniu punktów odbioru rozliczanych w grupie 

taryfowej B22. 

f) CjG11 = ………. zł/kWh - przy rozliczeniu punktów odbioru rozliczanych w grupie 

taryfowej G11, 

g) CjC22B = ……… zł/kWh - przy rozliczeniu punktów odbioru rozliczanych w grupie 

taryfowej C22B. 

 

2. Cena jednostkowa określona w § 5 ust. 1 nie może ulec zmianie w okresie obowiązywania 

umowy, z zastrzeżeniem §9 ust. 3. 

3. Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych 

obliczana będzie indywidualnie dla każdego punktu odbioru 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. 

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

rozliczeniowych układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD. 

5. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży energii elektrycznej jak 

i z tytułu dystrybucji energii elektrycznej (z OSD) odbywać się będzie według jednego, 

wspólnego układu pomiarowo – rozliczeniowego. 

6. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT 

wystawianych przez Wykonawcę. 

7. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 7 

dni od otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego. 

 

 

 



§6 

Płatności 

1. Nabywcą faktury VAT będzie Gmina Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice, a 

odbiorcą będzie ……………………………………………………………………………….. 

2. Szacunkowa łączna wartość umowy wynosi: 

netto: .......................... zł, 

podatek VAT …….. %: .......................... zł, 

brutto: .......................... zł, 

słownie złotych: ............................................................................................................ 

3. Wartość określona w ust. 2 może ulec zmianie w przypadku zmiany ilości dostarczanej 

energii w odniesieniu do szacowanej w § 2 ust. 2 niniejszej umowy. 

4. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne przelewem na wskazany przez 

Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dnia od daty prawidłowego wystawienia 

faktury VAT. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktury na co najmniej 23 dni 

przed określonym terminem płatności. W razie niezachowania tego terminu, termin płatności 

wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia. 

5. 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. 

 

§7 

Obowiązywanie umowy 

1. Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu odbioru energii elektrycznej                    

z dniem 01.01.2021 r. lecz nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania 

dotychczasowej umowy oraz po pozytywnym zakończeniu procedury zmiany sprzedawcy. 

2. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia 31.12.2022 r. 

3. Sprzedaż energii elektrycznej dla nowego punktu odbioru nie objętego Załącznikiem Nr 1 

do umowy lub dla punktu, w którym nastąpił znaczący przyrost mocy w związku z dokonaną 

rozbudową, będzie dokonywana na podstawie zmiany przedmiotowego Załącznika, na 

warunkach określonych w umowie. 

4. Strony postanawiają, że na wniosek Zamawiającego możliwe jest zaprzestanie sprzedaży 

energii elektrycznej dla poszczególnych punktów odbioru ujętych w Załączniku nr 1 i nie 

stanowi ono rozwiązania całej umowy chyba, że przedmiotem wypowiedzenia są wszystkie 

punkty odbioru określone w Załączniku nr 1. 

5. Dla realizacji umowy w zakresie każdego punktu odbioru konieczne jest jednoczesne 

obowiązywanie umów: 

a) Umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, 

b) generalnej umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD. 

6. Zamawiający oświadcza, że Umowa o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa w § 7 

ust. 5 lit. a), pozostanie ważna przez cały okres obowiązywania umowy, a w przypadku jej 

rozwiązania, Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Wykonawcę w formie 

pisemnej w terminie 7 dni od momentu złożenia oświadczenia  o wypowiedzeniu Umowy o 

świadczenie usług dystrybucji, pod rygorem nieważności niniejszej umowy w części 

dotyczącej danego punktu odbioru. 

7. W każdym z przypadków określonych w § 7 ust. 6 umowy, Zamawiający zobowiązany jest 

uregulować zobowiązania za zużytą energię elektryczną. 

8. 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 wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 

od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca 

może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 



§8 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Zamawiającego lub przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, 

określonego w § 6 ust. 2 umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10 % 

wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, określonego w § 6 ust. 2 umowy, 

poza przypadkiem, który określa § 7 ust. 8. 

3. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskania zgody Wykonawcy. 

4. W przypadku gdy kary umowne nie pokrywają szkody w całości stronom przysługuje 

prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

 

§9 

Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy 

pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

2. Zamiany dotyczące terminu realizacji zamówienia: 

1) w przypadku wystąpienia siły wyższej. 

3. Zmiany dotyczące wynagrodzenia: 

1) możliwa jest zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od 

towarów i usług, mającej wpływ na koszt realizacji zamówienia; 

2) dopuszczalna jest waloryzacja wynagrodzenia: 

- w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej na podstawie przepisów  z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

- w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

 o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. 

4. Pozostałe zmiany: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy  

    (np.: zmiana danych teleadresowych stron, itp.:)  (zmiana danych teleadresowych itp.:)   111 

2) zmiany danych identyfikacyjnych punktów odbioru energii, 

3) zmiany taryfy punktów odbioru energii elektrycznej w obrębie taryf występujących w 

niniejszej umowie, 

4) aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących  przepisów, 

5) rezygnacja przez Zamawiającego z punktów odbioru energii wymienionych w Załączniku 

Nr 1 do umowy w szczególności w przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu, dzierżawy 

obiektu innemu podmiotowi, zamknięcia lub likwidacji obiektu (punktu odbioru energii), 

6) zwiększenie przez Zamawiającego ilości punktów odbioru energii, o których 

mowa w Załączniku Nr 1 do Umowy, jednakże w rozmiarze nie większym niż 20% stawki 

rozliczeniowej. punktów odbioru energii. Rozliczenie tych punktów odbioru będzie się odbywać  odpowiednio do pierwotnych warunków umowy i według określonej w umowie stawki 

 

§10 

Postanowienia końcowe 

1.Zamawiający dla realizacji Umowy i dokonania czynności związanych z wprowadzeniem 

jej do systemu OSD udziela Wykonawcy pełnomocnictwa   o treści zawartej w Załączniku Nr 

2 do umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo    

zamówień publicznych i przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo energetyczne. 



3. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy, Strony będą rozstrzygały 

polubownie. 

4. Strony ustalają, że w razie powstania sporu nierozstrzygniętego polubownie, do jego 

rozpatrzenia właściwy będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

6. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

- Załącznik Nr 1 do umowy: Zestawienie punktów odbioru energii elektrycznej. 

- Załącznik Nr 2 do umowy: Pełnomocnictwo. 

 

§11 

               Nadzór nad realizacją umowy 
Nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze strony Zamawiającego sprawuje: 

Danuta Bacior – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Działalności Gospodarczej i 

Planowania Przestrzennego. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

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, zwane dalej RODO) (Dz.U. UE. L. Nr 

119, s.1) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Włodowice z siedzibą we 

Włodowicach, 42- 421 Włodowice, ul. Krakowska 26, tel.:34 3153001, fax.: 34 3153031, e-mail: 

urzad@wlodowice.pl. 

2. Na podstawie obowiązujących przepisów administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, 

z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na 

adres naszej siedziby lub poprzez pocztę elektroniczną: iodo@wlodowice.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Zakup energii elektrycznej 

na potrzeby Gminy Włodowice oraz jednostek organizacyjnych”, znak sprawy: 

ZP.IX.271.059.2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa 

Pzp”, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy ustawa Pzp 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 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 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO 

8. Posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*  

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 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*** 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO 

9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

 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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO 

 
* W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 216/679, wymagałoby niewspółmiernie 

dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane te dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
** skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz n ie 

może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników  
*** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz 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. 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 do umowy 

 

 

 

Włodowice, dnia ….......................... 

 

 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

 

 

Niniejszym udzielamy pełnomocnictwa 

 

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

ul. …........................ nr …....... 

kod pocztowy …................, miejscowość …........................ 

 

Nr NIP: …..................................... 

Nr Regon: …................................. 

 

do dokonania następujących czynności związanych ze zmianą sprzedawcy energii 

elektrycznej: 

1).  zgłoszenia właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji umowy 

sprzedaży energii elektrycznej, 

2).  reprezentowania przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego                     

w sprawach związanych z procedurą zmiany sprzedawcy, 

3).  dokonania wszelkich czynności, które będą konieczne do przeprowadzenia działań, o 

których mowa w pkt 1 -2, 

4). dokonania z należytą starannością wszelkich czynności koniecznych, celem 

obowiązywania Umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz  Umowy o świadczenie 

usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD od dnia 01.01.2019 r. 

5).  udzielania dalszych pełnomocnictw w w/w zakresie, pracownikom Wykonawcy. 

  

Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia obowiązywania umowy sprzedaży energii 

elektrycznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


