DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU I JEGO ODDZIAŁOW
W OKRESIE 12 MIESIĘCY PRZETARG NIEOGRANICZONY NUMER POSTĘPOWANIA: 3/2020
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ
UMOWA nr ____________ (WZÓR)
zawarta w dniu ______________________ pomiędzy:
Muzeum Narodowym we Wrocławiu wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 65/2006, z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 5, 50 153 Wrocław, NIP 8960006069, REGON 000278468 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
Dyrektora – dr hab. Piotra Oszczanowskiego
Głównego Księgowego — mgr Joannę Domasik
a:
___________________ wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w ________, ____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: ______________; NIP:
______________; REGON: ______________, z siedzibą: __________________________;
lub
Panią/Panem _______________ prowadzącą (-ym) działalność gospodarczą pod firmą: __________________ wpisaną
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; NIP: ______________; REGON: ____________ z
siedzibą: __________________________;
zwaną (-ym) dalej „Wykonawcą”.
W wyniku udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą
z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) nr postępowania
3/2020, została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem umowy jest dostawa energii elektrycznej do Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów
w okresie 12 miesięcy. Szczegółowy wykaz punktów poboru zawiera załącznik nr 1 do umowy.
2. Dostawa energii elektrycznej odbywa się na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm, zwanej dalej „Prawo energetyczne”), zgodnie
z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy, przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1145 z późn. zm., zwanej dalej „Kodeks Cywilny”), zasadami określonymi w
koncesjach przyznanych Wykonawcy i postanowieniami niniejszej Umowy.
3. Dostawa odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Tauron Dystrybucja S.A., zwanego dalej
OSD, z którym Zamawiający ma podpisaną umowę o świadczenie usług dystrybucji lub będzie miał podpisaną
umowę o świadczenie takich usług najpóźniej w dniu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej. Niniejsza Umowa
reguluje wyłącznie warunki sprzedaży energii elektrycznej i nie zastępuje umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na Obrót energią elektryczną na okres od ………….……………. roku do
………………………….. roku, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
5. Wykonawca oświadcza, że ma zawartą stosowną umowę z OSD, umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej do
obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD.
6. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektów, do których ma być
dostarczana energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy.
7. Punktem dostarczania energii, stanowiącym jednocześnie granice własności urządzeń OSD w zależności od miejsca
dostarczania energii są:
a) przy zasilaniu z elektroenergetycznej linii napowietrznej przyłączem wykonanym pojedynczymi przewodami
fazowymi – zaciski prądowe przewodów przy izolatorach stojaka dachowego lub konstrukcji wsporczej w
ścianie budynku, na wyjściu w kierunku instalacji odbiorcy,

1

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU I JEGO ODDZIAŁOW
W OKRESIE 12 MIESIĘCY PRZETARG NIEOGRANICZONY NUMER POSTĘPOWANIA: 3/2020
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1.
2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

b) przy zasilaniu kablem ziemnym lub przyłączem kablowym z linii napowietrznej - zaciski prądowe na wyjściu
przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji odbiorcy,
c) przy zasilaniu przyłączem napowietrznym, wykonanym wielożyłowym przewodem izolowanym - zaciski
prądowe, przewodów przy izolatorach stojaka dachowego lub konstrukcji wsporczej w ścianie budynku, na
wyjściu w kierunku instalacji odbiorcy lub zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu
w kierunku instalacji odbiorcy, w zależności od przyjętego rozwiązania technicznego,
d) w budynkach wielolokalowych - zaciski prądowe na wyjściu od zabezpieczeń głównych w złączu, w kierunku
instalacji odbiorców,
e) w złączu zintegrowanym z układem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej w kierunku
instalacji odbiorczej.
§2
Zobowiązania Stron
Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego wymienionych
załączniku nr 1 do Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do:
a) dostarczania energii wg grup taryfowych i mocy umownej określonej w załączniku nr 1 do Umowy,
b) sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących standardów jakościowych wskazanych w
§4
niniejszej Umowy,
c) prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającą poprawność rozliczeń,
d) udostępnienia Zamawiającemu danych pomiarowo-rozliczeniowych w zakresie sprzedaży energii elektrycznej
do obiektów objętych Umową.
Zamawiający zobowiązuje się do:
a) pobierania energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy;
b) zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem urządzeń pomiarowych oraz plomb, w tym plomb
legalizacyjnych na wszystkich elementach, a w szczególności plomb zabezpieczeń głównych i w układzie
pomiarowo-rozliczeniowym
c) terminowego regulowania należności za energię elektryczną oraz innych należności związanych ze sprzedażą
tej energii.
Zamawiający oświadcza, iż zawrze umowę na świadczenie usług dystrybucji oraz zapewni jej utrzymanie w mocy
przez cały okres trwania Umowy. 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.
Strony zobowiązują się do:
a) niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych nieprawidłowościach mających wpływ na
rozliczaną energię;
b) zapewnienia wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do materiałów stanowiących podstawę do rozliczeń
za dostarczoną energię.
Strony ustalają, że w przypadku wprowadzenia w trybie zgodnym z prawem ograniczeń w dostarczaniu i poborze
energii, Zamawiający jest obowiązany do dostosowania dobowego poboru energii do planu ograniczeń stosownie
do komunikatów radiowych lub indywidualnego zawiadomienia. Za ewentualnie wynikłe z tego tytułu szkody
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
§3
Bilansowanie handlowe
Zgodnie z art. 3 pkt 40 Prawa energetycznego, bilansowanie handlowe jest to zgłoszenie operatorowi systemu
przesyłowego elektroenergetycznego przez podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe realizacji umów
sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez użytkowników systemu i prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy
rzeczywistej ilości dostarczonej albo pobranej energii elektrycznej i wielkości określonych w tych umowach dla
każdego okresu rozliczeniowego.
W ramach niniejszej Umowy Wykonawca jest odpowiedzialny za bilansowanie handlowe.
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3. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych z niezbilansowaniem.
4. Zamawiający oświadcza, iż wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym z niniejszej Umowy,
w tym opracowywanie i zgłaszanie grafików handlowych do OSD, przysługują Wykonawcy.
§4
Standardy jakościowe
1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi zgodne z obowiązującymi
przepisami Prawa energetycznego.
2. Wykonawca nie gwarantuje ciągłości sprzedaży energii elektrycznej oraz 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.
3. 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
Rozliczenia
1. Cena jednostkowa za realizację przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1 do Umowy wynosi:
Dla grupy taryfowej C11 cena jednostkowa netto………… zł/kWh, brutto….zł/kWh (strefa całodobowa)
Dla grupy taryfowej C21 cena jednostkowa netto……...… zł/kWh, brutto….zł/kWh (strefa całodobowa)
Dla grupy taryfowej B21 cena jednostkowa netto……...… zł/kWh, brutto….zł/kWh (strefa całodobowa)
Zasilanie podstawowe:
Dla grupy taryfowej C22b cena jednostkowa netto…….… zł/kWh, brutto….zł/kWh dla strefy dziennej
Dla grupy taryfowej C22b cena jednostkowa netto………. zł/kWh, brutto….zł/kWh dla strefy nocnej
Zasilanie rezerwowe:
Dla grupy taryfowej C22b cena jednostkowa netto…….… zł/kWh, brutto….zł/kWh dla strefy dziennej
Dla grupy taryfowej C22b cena jednostkowa netto………. zł/kWh, brutto….zł/kWh dla strefy nocnej

2. Cena jednostkowa określona w ust. 1 jest niezmienna przez cały okres realizacji niniejszej umowy, z zastrzeżeniem
ust. 3
3. Cena określona w ust. 1 może ulec zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub
ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.
4. Planowana przez Zamawiającego, szacunkowa wielkość dostaw Energii Elektrycznej dla wszystkich PPE, w okresie
obowiązywania Umowy, wynosi łącznie: 2 275 341 KWh. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub
zwiększenia wielkości dostaw energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy a Wykonawcy nie przysługują
z tego tytułu żadne roszczenia.
5. Wartość umowy, wg planowanej ilości dostarczonej energii, wynosi: _____________ zł. brutto, w tym kwota
netto ___________, podatek VAT …. % _______________.
§6
Rozliczenia
1. Dostarczana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny jednostkowej netto podanej w załączniku nr 2 do
niniejszej umowy.
2. Rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną dokonywane będą w miesięcznych okresach rozliczeniowych na
podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo – rozliczeniowych dokonywanych przez Operatora
Systemu Dystrybucyjnego oraz zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez Operatora Systemu
Dystrybucyjnego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonywania obciążeń prognozowych przez
Wykonawcę.
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3. Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie
dla każdego punktu poboru jako iloczyn ilości dostarczonej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań
urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej energii
elektrycznej określonej w § 5 ust. 1 umowy.
4. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń: Wykonawca wystawia Zamawiającemu fakturę rozliczeniową
niezwłocznie po otrzymaniu odczytów liczników pomiarowych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
5. W przypadku stwierdzenia błędów za dostarczoną energię elektryczną w wystawionych fakturach Wykonawca jest
obowiązany dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur.
6. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego, prowadzić będzie przedstawiciel
Zamawiającego:
…………………………………..; tel.
e-mail: ………………………………………………………….
7. Przedstawiciel Zamawiającego i osoby przez niego wyznaczone są upoważnieni do kontaktów
z Wykonawcą w sprawie rozliczeń i prowadzenia korespondencji dotyczących reklamacji.
8. Przedstawicielem Wykonawcy koordynującym i nadzorującym realizację przedmiotu umowy
jest:_______________________ tel. ______________________, e-mail: ___________________
9. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca mają prawo do zmiany osób wskazanych w ust. 6 oraz 8. W takim
przypadku, każda ze Stron umowy niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o zmianie. Zmiany te nie wymagają
aneksu do umowy.
§7
Płatności
1. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty należności na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 30
dni od dnia złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. O ewentualnych zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie
powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi.
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§8
Wstrzymanie sprzedaży energii
Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej w przypadku nie uiszczenia przez Zamawiającego
należności za energię elektryczną oraz innych należności związanych z dostarczaniem tej energii.
Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej
przez OSD na wniosek Wykonawcy.
Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej, gdy Zamawiający zwleka z zapłata za pobraną energię
elektryczną co najmniej 30 dni po upływie terminu płatności, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego
do zapłaty,
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.
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.
§9
Okres obowiązywania Umowy
Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy tj. od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r. (12 miesięcy).
Realizacja umowy nastąpi po wykonaniu procedury weryfikacji Punktów Poboru Energii dokonywanej przez
Operatorów Systemów Dystrybucyjnych zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.
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§ 10
Zmiana Umowy
1. Zamawiający przewiduje i dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w
oparciu o art. 144 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach i okolicznościach, określających charakter i warunki
wprowadzenia zmian:
a) Zmiana ustawowej stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego wprowadzona w życie po dacie otwarcia ofert
- w przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulega kwota podatku VAT i kwota brutto, kwota netto
pozostaje bez zmian.
b) w zależności od zaistniałych potrzeb Zamawiający może dokonać zmiany Umowy w zakresie:
− ilości punktów poboru energii elektrycznej, (zwiększenia lub zmniejszenia ich liczby np. w wyniku pozyskania
nowego punktu poboru energii, wyłączenia z eksploatacji punktu poboru, wyszczególnionego w SIWZ,
zlikwidowania punktu poboru itp.),
− mocy umownej związanej ze zmianą w zapotrzebowaniu na energię w związku z sytuacją organizacyjną
Zamawiającego,
− grupy taryfowej w związku ze zmianą dynamiki zużycia i koniecznością doboru najkorzystniejszej grupy
taryfowej..
Powyższe zmiany te mogą być dokonane jedynie, w przypadku uzyskania zgody OSD na pisemny wniosek
Zamawiającego.
2. W przypadku zwiększenia ilości punktów poboru energii elektrycznej w trakcie trwania umowy, do każdego
nowego punktu poboru energii zastosowana będzie stawka określona w § 5 ust. 1 umowy w obrębie wymienionych
w §5 ust 1 grup taryfowych.
3. 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, które mają wpływ na
zaoferowaną cenę; po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o zmianach, o których mowa powyżej, na co
najmniej 14 dni przed ich wejściem, wraz z podaniem uzasadnienia dla proponowanej zmiany oraz podaniem
wysokości nowych cen i terminu, od którego mają obowiązywać.
4. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy, o których mowa powyżej w ust. 1-3 jest złożenie
wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:
- opis propozycji zmiany,
- uzasadnienie zmiany,
oraz zgoda obu stron wyrażona na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności zmiany.
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§ 11
Rozwiązanie Umowy
Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony wszelkich zobowiązań z
niej wynikających.
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, w tym w szczególności gdy
Wykonawca nie będzie posiadał koncesji niezbędnej do wykonywania przedmiotu zamówienia.
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 tych okolicznościach.
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
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1.

2.

§ 12
Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia umownego wynikającego
z szacowanego zużycia rocznego energii podanego w Załączniku nr 4 do umowy – Opis Przedmiotu umowy.
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar
umownych.
§ 13
Dane osobowe. Poufność

1.

Administratorem danych osobowych podanych przez Wykonawcę w ofercie i wszelkich oświadczeniach dot.
oferty, m.in. w wykazie osób stanowiącym załącznik do oferty, jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu (pl.
Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław). Dane osobowe są przetwarzane w celu udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia oraz w celu realizacji obowiązków przewidzianych przepisami prawa, w szczególności
ustawy o Prawie zamówień publicznych (art. 6 ust. 1 lit c RODO), jak również w celach ewentualnego ustalania i
dochodzenia roszczeń, (uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 lit f RODO). Podanie danych osobowych
jest dobrowolne, lecz ich przetwarzanie jest konieczne do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia na dostawę energii elektrycznej do Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów w okresie
12 miesięcy (nr postępowania 10/2019). Dane są przetwarzane przez okres rozpatrywania oferty i/lub
wykonywania umowy, a po jego upływie przez okres wymagany przepisami prawa, m.in. zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm., dalej „ustawa Pzp”),
ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz ustawą
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) lub do czasu upływu okresu
przedawnienia.
2. Dane osobowe Wykonawcy są przekazywanie podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora
wyłącznie na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych, m.in. dostawcom usług IT, usług
hostingowych, a także organom administracji i upoważnionym podmiotom na podstawie stosownych przepisów
prawa, w szczególności osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
3. Wykonawcy przysługuje prawo do:
dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
żądania usunięcia swoich danych, w wypadkach określonych w art. 17 RODO,
3) ograniczenia przetwarzania, w wypadkach określonych w art. 18 RODO,
4) przenoszenia danych (w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a lub b RODO),
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest art. 6
ust. 1 lit. e lub f RODO),
6) wniesienia skargi do Prezesa UODO w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy o ochronie danych osobowych.
4. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania Państwa danych osobowych, ich ochrony i przysługujących
Państwu praw są dostępne na stronie internetowej http://www.mnwr.pl/ w zakładce Polityka prywatności.
1)
2)

5. Wykonawca będzie traktował jako poufne wszystkie dane i informacje o Zamawiającym, jakie uzyskał lub o których
powziął wiedzę w związku z realizacją Umowy, i nie będzie ich ujawniał bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego.
6. Poufność informacji obowiązuje Wykonawcę zarówno w czasie trwania Umowy jak i po jej wygaśnięciu, z
zastrzeżeniem obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
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§ 14
Inne postanowienia umowy
1. Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej
zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może przekazać wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
§ 15
Siła wyższa
1. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek okoliczności będących poza rozsądnym zakresem kontroli Wykonawcy lub
Zamawiającego (zdarzenie siły wyższej), które spowodowały opóźnienie lub uniemożliwiły Stronie wykonanie
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w przewidzianych w niej terminach, wówczas wykonanie takiego
zobowiązania podlega przedłużeniu o taki okres, o jaki wykonanie zostało zawieszone, względnie opóźnione z tego
powodu, pod warunkiem, że Strona wykonująca zobowiązanie zawiadomi drugą Stronę w ciągu 7 dni od powzięcia
wiadomości o takich okolicznościach.

2. Zdarzenia siły wyższej obejmują wojny, rewolucje, agresje, bunty, powstania, zamieszki, niepokoje oraz
inne publiczne nieporządki, zdarzenia żywiołowe - pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi,
gradobicia, epidemie, strajki, lokauty oraz inne okoliczności, będące poza możliwym wpływem
Wykonawcy lub Zamawiającego.
3. Zaistnienie zdarzenia siły wyższej musi być potwierdzone przez odpowiednie władze, organy lub właściwą
izbę gospodarczą.
4. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej Strony podejmą natychmiastowe działania w celu
określenia rozsądnego rozwiązania uwzględniającego skutki tego zdarzenia. Gdyby te okoliczności trwały
dłużej niż 4 miesięcy, każda ze Stron ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez
obowiązku wypłaty odszkodowania drugiej Stronie.
5. W przypadku rozwiązania umowy z powodów siły wyższej trwającej dłużej niż 4 miesięcy, Zamawiający
zapłaci Wykonawcy za przedmiot zamówienia zrealizowany do momentu rozwiązania umowy.
§ 16
Postanowienia końcowe
1.
2.

3.
4.
5.

Wykonawca zobowiązuje się terminowo dokonać zgłoszenia niniejszej Umowy do OSD.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2019, poz. 1843 z późn. zm.), Kodeksu Cywilnego oraz Prawo
energetyczne wraz z aktami wykonawczymi.
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
Wszelkie zmiany do Umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, chyba że Umowa stanowi
inaczej.
Postanowienia Umowy mają pierwszeństwo przed regulaminami, ogólnymi warunkami umów i innymi
dokumentami obowiązującymi u Wykonawcy.

§ 17
1. Wszelką korespondencję w tym dokumenty, zawiadomienia oraz oświadczenia woli związane z wykonywaniem
niniejszej umowy strony będą dostarczać na adresy wskazane w umowie.
2. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności
gospodarczej, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz o zmianie adresu siedziby
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przedsiębiorcy lub w przypadku osób fizycznych - adresu prowadzenia działalności lub adresu zamieszkania pod
rygorem skutków prawnych zaniechania a także uznania za dostarczoną korespondencję kierowaną na ostatni
adres podany przez Wykonawcę.
3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiającego.
4. Integralną częścią umowy są następujące załączniki:
- Załącznik nr 1 – Wykaz punktu poboru
-Załącznik nr 2 - Ceny i stawki [netto] stosowane do rozliczeń sprzedanej energii elektrycznej do Punktów Poboru
-Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy
- Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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ZAŁĄCZNIK NR 1
do UMOWY NR …………………………… Z DNIA ………………………….. 2020 r.
zawartej pomiędzy
MUZEUM NARODOWYM WE WROCŁAWIU
a ……………………………………………………………………….
Wykaz Punktów Poboru Energii Zamawiającego objętych umową.

Lp

NAZWA

LOKALNE
OSD

DANE ADRESOWE
PUNKTU ODBIORU

nr PPE

TARYFA

Moc
Data rozpoczęcia
umowna
sprzedaży
kW

PROD_511000975304

C21

300

od daty
podpisania
umowy

PROD_511000949294

C22b

160

od daty
podpisania
umowy

ul. J.E. Purkyniego 11,
Wrocław

PROD_511000841255

C22b

80

od daty
podpisania
umowy

ul. Wystawowa 1;
51-618 Wrocław

PROD_511335473406

B21

160

od daty
podpisania
umowy

TAURON
Dystrybucja

Ul. Romualda
Traugutta 111/113,
Wrocław

PROD_511000841305

C21

80

od daty
podpisania
umowy

TAURON
Dystrybucja

Ul. Ołbińska 30,
Wrocław

PROD_511000841125

C11

40

od daty
podpisania
umowy

1.

Muzeum
Narodowe

TAURON
Dystrybucja

2.

Panorama
Racławicka –
zasilanie
podstawowe

TAURON
Dystrybucja

3.

Panorama
Racławicka –
zasilanie
rezerwowe

TAURON
Dystrybucja

Muzeum
Współczesne

TAURON
Dystrybucja

5.

Muzeum
Etnograficzne

6.

Składnica
Muzealna

4.

Pl. Powstańców
Warszawy 5, Wrocław

ul. J.E. Purkyniego 11,
Wrocław

Podpisy przedstawicieli Stron
ZAMAWIAJĄCY

DOSTAWCA
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ZAŁĄCZNIK NR 2
do UMOWY NR ………………………………………………..Z DNIA ………………….. 2020 r.
zawartej pomiędzy
MUZEUM NARODOWYM WE WROCŁAWIU
a ………………………………………………………
Ceny i stawki [netto] stosowane do rozliczeń sprzedanej energii elektrycznej do Punktów Poboru
Energii Zamawiającego
w okresie obowiązywania Umowy: od daty popisania umowy tj. od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.
przez okres 12 miesięcy.
CENA ENERGII ELEKTRYCZNEJ CZYNNEJ
GRUPA
TARYFOWA

STREFA
CAŁODOBOWA

STREFA
DZIENNA

STREFA NOCNA

[ netto zł/kWh ]
C11
C21
C22b
zasilanie
podstawowe
C22b
zasilanie rezerwowe
GRUPA
TARYFOWA

STREFA CAŁODOBOWA [ zł/kWh ]

B21

Podpisy przedstawicieli Stron

ZAMAWIAJĄCY

DOSTAWCA
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