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Projekt umowy  

(zapisy zostaną uzupełnione zgodnie z treścią złożonej oferty) 

nr ZP/2316/........ /......../2019 

Zawarta w dniu ................................... roku pomiędzy: 

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg, REGON: 170711628, NIP: 

578-24-90-793, zwaną w treści umowy ”ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowaną przez: 

1. ...................................................................................... 

2. ...................................................................................... 

a, .......................................................................................................................... ........................................................., 

REGON: ............................, NIP: .................................., zwanym w treści umowy ”WYKONAWCĄ” reprezentowanym 

przez: 

1. ....................................................... 

 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego nr 

ZP/PN/2312/16/2302/2019 – Rozdział 3, Oddział 1, art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U.2019.1843 z późn. zm.) o następującej treści: 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1   

1. Przedmiotem umowy jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 

Elblągu zgodnie z kryteriami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ofercie 

Wykonawcy stanowiącej Załącznik Nr 2 do umowy. 

2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym: 

a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U.2019.755 z późn. zm.) wraz z aktami 

wykonawczymi, które znajdują zastosowanie do niniejszej umowy, zwanej dalej Prawo energetyczne, 

b) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków 

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.2007.93.623 z późn. zm.), 

c) ustawy z dnia 23 kwietnia1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 z późn. zm.) zwanej dalej Kodeks 

cywilny, 

d) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 z późn. zm.) zwanej dalej 

Prawo zamówień publicznych, 

e) Koncesji Wykonawcy na obrót energią elektryczną nr …………………… z dnia ……………r. wydanej przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zwaną dalej Koncesją, 

f) Aktualną Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Energa - Operator SA  zatwierdzoną do 

stosowania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zwaną dalej IRiESD. 

 

§ 2 

1. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień Umowy użyte w niej pojęcia oznaczają: 

a) OSD - Operator systemu dystrybucyjnego, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii 

elektrycznej. 

b) Umowa dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD określająca ich wzajemne prawa i 

obowiązki związane za świadczeniem usługi dystrybucyjnej w celu realizacji niniejszej. 

c) Umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a OSD określająca prawa 

i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usługi dystrybucji energii elektrycznej. 

d) Punkt poboru – miejsce dostarczania energii elektrycznej, zgodne z miejscem dostarczania energii 

elektrycznej zapisanym w umowie o świadczenie usług dystrybucji. 

e) Faktura rozliczeniowa – faktura, w której należność dla Wykonawcy określana jest na podstawie odczytów 

układów pomiarowych. 

f) Bilansowanie handlowe – zgłaszanie operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego przez 

podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe do realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej 

zawartych przez użytkowników systemu i prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości 
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dostarczonej albo pobranej energii elektrycznej i wielkości określonych w tych umowach dla każdego okresu 

rozliczeniowego. 

g) Okres rozliczeniowy – okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami urządzeń do pomiaru 

mocy i energii elektrycznej, zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD. 

 

OBOWIĄZKI STRON 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej na potrzeby obiektów Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Elblągu tj.: 

a) budynku dydaktycznego B1 przy Al. Grunwaldzkiej 137  w Elblągu, 

b) budynku dydaktycznego B2 przy ul. Czerniakowskiej 22 w Elblągu, 

c) budynku dydaktycznego B3 przy ul. Wojska Polskiego 1 w Elblągu, 

d) budynku przy ul. Zacisze 12 w Elblągu, 

e) Domu Studenta DS2 przy ul. Wspólnej 11-13 w Elblągu. 

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

energia elektryczna na podstawie niniejszej umowy.  

3. Obiekty, o których mowa w ust. 1, posiadają układy pomiarowo – rozliczeniowe dostosowane do wymagań zmiany 

sprzedawcy energii elektrycznej. 

4. Wykaz punktów poboru energii elektrycznej i ich podstawowych parametrów technicznych oraz szacunkowe zużycie 

energii elektrycznej stanowi Załącznik nr 1 do umowy. 

5. Przedmiot umowy nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej. Zamawiający zawarł odrębne 

umowy na świadczenie usług dystrybucyjnych z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) tj. ENERGA Operator 

S.A. z siedzibą w Gdańsku. Wykaz aktualnych umów świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej określone są 

w Załączniku nr 2 do umowy. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci 

dystrybucyjnej należącej do OSD.  

6. Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, o której mowa w ust. 5 określa w szczególności: 

a) napięcie na jakim odbywa się pomiar pobranej energii, 

b) moc, taryfę umowną oraz warunki jej zmian, 

c) miejsce dostarczenia energii elektrycznej, 

d) miejsce zainstalowania układów pomiarowo-rozliczeniowych, 

e) własność oraz rodzaj układów pomiarowo- rozliczeniowych. 

7. Wykonawca oświadcza, że zawarł stosowną umowę na podstawie obowiązujących przepisów prawa umożliwiającą 

sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD na okres 

obowiązywania niniejszej umowy.  

8. Wykonawca oświadcza, że posiada ważną koncesję na obrót energią elektryczną o numerze ………….., wydaną 

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu ……….na okres obowiązywania niniejszej umowy. 

9. W przypadku, gdy okres obowiązywania niniejszej Umowy jest dłuższy niż okres ważności dokumentów 

wymienionych w ust. 7 i 8, Wykonawca zobligowany jest w terminie nie późniejszym niż na 3 miesiące przed datą 

upływu ważności tych dokumentów, przedłożyć Zamawiającemu: oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy 

zawartej z OSD i / lub aktualną koncesję na obrót energią elektryczną. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i sprzedaży, a Zamawiający zobowiązuje się do kupna energii elektrycznej 

dla punktów poboru określonych w Załączniku nr 1 do umowy. 

2. Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie obowiązywania umowy do wszystkich punktów poboru określonych 

w Załączniku nr 1 do umowy wynosi ok. 678 000 kWh, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Szacunkowa ilość zamawianej energii podana w ust. 2 ma charakter jedynie orientacyjny, w żadnym wypadku nie 

stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie 

przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego przewidywanej szacunkowej ilości 

energii. Rzeczywista ilość dostarczonej energii elektrycznej wynikać będzie z bieżących wskazań układów 

pomiarowo - rozliczeniowych, każdego punktu poboru. 
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4. Rozliczanie za realizację przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii 

według cen określonych w ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik Nr 2 do umowy. 

5. Energia elektryczna kupowana na podstawie niniejszej umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego. 

6. Moc umowna, grupa taryfowa i warunki ich zmian oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej dla punktów 

poboru wymienionych w Załączniku nr 1 muszą być zgodne z umową o świadczenie usług dystrybucji zawartą 

pomiędzy Zamawiającym a OSD. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) Złożenia OSD w imieniu własnym i Zamawiającego zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaż energii 

elektrycznej. 

2) Jeśli zajdzie taka konieczność wypowiedzenia w imieniu Zamawiającego, na podstawie udzielonego 

pełnomocnictwa, obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej dla punktów poboru energii określonych 

w Załączniku Nr 1 do umowy przy zachowaniu płynności w dostawie energii elektrycznej. W okresie 

wypowiedzenia obowiązujących umów Wykonawcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia.  

3) Reprezentowania Zamawiającego przed OSD w procesie zmiany sprzedawcy.  

Czynności opisane w pkt. 1) i 2), Wykonawca podejmie w terminie umożliwiającym rozpoczęcie dostaw  

w terminach opisanych w § 11 mając na względzie konieczność przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. O 

fakcie zgłoszenia lub wypowiedzenia umowy (zgodnie z treścią pkt. 1 i 2) Wykonawca niezwłocznie powiadomi 

Zamawiającego w formie pisemnej.  

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych Pełnomocnictw w zakresie 

określonym w ust. 1.  

3. 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. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii 

elektrycznej sprzedawanej w ramach niniejszej umowy. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione 

są w cenie energii elektrycznej określonej w § 9 ust. 1. Tym samym Wykonawca dokonywać będzie bilansowania 

handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na podstawie standardowego profilu zużycia odpowiedniego 

dla odbiorów w grupach taryfowych i przy mocach umownych określonych  w Załączniku nr 1 oraz wskazań układów 

pomiarowych. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego zgodnie z zapisami Prawem 

energetycznym. 

5. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych z bilansowaniem handlowym.  

6. Wykonawca zapewni obsługę elektroniczną (serwis posprzedażowy) poprzez platformę internetową lub poprzez inną 

drogę elektroniczną, np. standardową korespondencję e-mailową. Obsługa elektroniczna winna umożliwiać co 

najmniej: 

a) pozyskanie przez Zamawiającego informacji na temat bieżących danych rozliczeniowych: faktur, sald i 

terminów płatności,  

b) pozyskanie przez Zamawiającego szczegółowych zestawień oraz wykresów zużycia energii,  

c) darmowe powiadomienia, np. o wystawionej fakturze,  

d) wgląd do historii konta, w tym historii zgłoszeń reklamacyjnych, itp. 

7. Platforma internetowa, o której mowa w ust. 6 dostępna jest pod adresem http: …………………………….. 

 

§ 6 

1. Dostarczana przez Wykonawcę energia elektryczna musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy 

Prawo energetyczne, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.  

2. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi oraz w innych przypadkach niewymienionych wprost 

w umowie, w tym za każdą niedostarczoną jednostkę energii elektrycznej odbiorcy końcowemu, Zamawiającemu na 

jego pisemny wniosek przysługuje prawo bonifikaty lub upustu według stawek określonych w Rozporządzeniu 

Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 
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rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U.2017.2500 z późn zm.) lub w każdym później wydanym akcie 

prawnym określającym te stawki. 

3. Wykonawca uwzględni należną Zamawiającemu bonifikatę w fakturze wystawionej za okres rozliczeniowy, którego 

bonifikata dotyczy, a jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

najpóźniej w fakturze za następny, bezpośrednio przypadający okres rozliczeniowy, w stosunku do okresu 

rozliczeniowego, którego dotyczy bonifikata. W przypadku braku możliwości uwzględnienia bonifikaty na fakturze, 

Wykonawca udzieli jej w oparciu o inny dokument, np. notę księgową. 

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. 

 

§ 7 

1. Strony zobowiązują się do: 

1) Niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowo- 

rozliczeniowym oraz o innych okolicznościach mających wpływ na rozliczenia za energię. 

2) Zapewnienia wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do materiałów stanowiących podstawę do rozliczeń za 

dostarczoną energię. 

2. Osoby upoważnione do koordynowania realizacji umowy: 

a) ze strony Zamawiającego:  ………………………........................................... 

b) ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………….. 

3. Zmiana osób wyznaczonych do merytorycznego współdziałania, o których mowa w ust. 2, może nastąpić poprzez 

pisemne powiadomienie drugiej strony umowy, bez konieczności zmiany umowy. 

4. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innym 

osobom. 

 

PODWYKONAWCY 

§ 8 

(*zapisy zostaną uzupełnione zgodnie z treścią złożonej oferty) 

1. Wykonawca oświadcza, iż do realizacji przedmiotu umowy nie zatrudni podwykonawców lub w celu sprawnego  

wykonania prac i zapewnienia dobrej ich jakości Wykonawca oświadcza, że  Podwykonawcom zostanie powierzony 

następujący zakres prac: ................................................................................................................................................. 

2. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace wykonane przez 

siebie, Podwykonawców, w tym za jakość i terminowość. Wykonawca zapewnia, że Podwykonawcy będą 

przestrzegać wszelkich postanowień umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub 

zaniedbania swoich pracowników/osób zaangażowanych i ich pracowników/osób zaangażowanych, z których 

pomocy korzysta przy realizacji swych obowiązków, wynikających z niniejszej umowy, jak za działania, uchybienia 

lub zaniedbania własne.  

3. Wykonawca obowiązany jest najpóźniej w dacie wymagalności płatności należnego mu wynagrodzenia, przedstawić 

Zamawiającemu dowód dokonania płatności dla Podwykonawcy Wykonawcy oraz oświadczenie Podwykonawcy o 

otrzymaniu należności wraz z kopią faktury. 

4. W przypadku uchylania się Wykonawcy od obowiązku zapłaty Podwykonawcy  Zamawiający dokona bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo. Bezpośrednia zapłata Podwykonawcy obejmuje wyłącznie 

należne wynagrodzenie bez odsetek. 

5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy  

6. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający 

może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność 

takiej zapłaty;  
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2) złożyć do depozytu kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku istnienia 

zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 

należy;  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

9. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy od wykonywania usługi w zakresie realizacji 

przedmiotu umowy, jeżeli jakość wykonywanej usługi przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, nie 

spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego 

wykonania powierzonych Podwykonawcy usług lub dotrzymania terminów realizacji tych usług.  

10. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

11. Zmiana Podwykonawcy może nastąpić tylko za pisemną zgodą Zamawiającego. 

12. Zamawiający uprawniony jest do nieprzyjęcia usługi wykonanej przez Podwykonawcę niezgłoszonego przez 

Wykonawcę.  

13. Wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo oraz odpowiedzialność za wady usługi zostaje określone, na co 

najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z niniejszej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie poświadczonej kopii umowy 

podwykonawstwa, dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo 

Wykonawcy, nie później niż w terminie 5 dni od wezwania Zamawiającego.  

15. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i 

Wykonawcy. Przepisy §8 stosuje się odpowiednio. 

 

WYNAGRODZENIE, WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 9 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy obliczane będzie, jako iloczyn ilości faktycznie 

zużytej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w 

poszczególnych układach pomiarowo-rozliczeniowych, udostępnionych Wykonawcy przez OSD i uśrednionej ceny 

jednostkowej energii elektrycznej jednakowej dla wszystkich stref w danej grupie taryfowej oraz miesięcznych opłat 

handlowych określonych w ofercie Wykonawcy: 

a) dla taryfy B23 cena jednostkowa netto:  ...................... zł/kWh, brutto: ...................... zł/kWh, 

b) dla taryfy C23 cena jednostkowa netto:  ...................... zł/kWh, brutto: ...................... zł/kWh, 

c) dla taryfy G12W cena jednostkowa netto:  ...................... zł/kWh, brutto: ...................... zł/kWh, 

d) miesięczna opłata handlowa netto:  ...................... zł, brutto ...................... zł 

2. Przewidywane wynagrodzenie Wykonawcy w okresie realizacji umowy wyniesie brutto 

.....................................................  złotych (słownie: ...................................................... złotych) zgodnie z 

Załącznikiem nr 2 do umowy.  

3. Ceny jednostkowe brutto określone w ust. 1 pozostają przez cały okres umowy niezmienne z zastrzeżeniem zapisów 

§ 14 ust. 3 pkt. 3) umowy. 

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. 

 

§ 10 

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

2. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą indywidualnie dla każdego punktu odbioru  

wymienionego w Załączniku nr 1 do umowy, zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD 

działającym na danym terenie. Wykazany na fakturze okres rozliczeniowy musi być zgodny  

z okresem rozliczeniowym wskazanym przez OSD.  
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3. Wykonawca na fakturze zobowiązany jest zamieścić udostępnione przez OSD informacje o wskazaniach układu 

pomiarowo-rozliczeniowego (stan początkowy/stan końcowy), ilość pobranej energii elektrycznej w poszczególnych 

punktach poboru oraz wysokość należności z tego tytułu w odniesieniu do każdego punktu poboru oddzielnie. 

4. Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy wyłącznie na podstawie danych 

o zużyciu energii elektrycznej przekazanych przez OSD za dany okres rozliczeniowy. W przypadku nie otrzymania 

przez Wykonawcę od OSD informacji o zużyciu w terminach wynikających z obowiązujących przepisów (ze 

szczególnym uwzględnieniem zapisów IRiESD) oraz zawartej pomiędzy OSD a Wykonawcą umowy dystrybucji, 

Wykonawca powiadomi w formie pisemnej o tym fakcie Zamawiającego. Na pisemne żądanie Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej informacji w sprawie uzyskania od OSD danych o zużyciu. W 

razie konieczności uzyskania informacji od OSD, Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego do uzyskania 

od Operatora danych stanowiących podstawę rozliczenia energii elektrycznej, w tym do uzyskania informacji o 

terminach udostępnienia Wykonawcy danych. 

5. Rozliczenie za wykonane poszczególne dostawy odbywać się będzie na podstawie faktur wystawionych przez 

Wykonawcę nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano daną dostawę.  

6. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym 

niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

7. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek 

ustawowych, z zastrzeżeniem zapisów ust. 9.  

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości wystawionej faktury Zamawiającemu przysługuje 

prawo do wniesienia pisemnej reklamacji, którą Wykonawca ma obowiązek rozpatrzyć w terminie 7  dni od daty jej 

doręczenia. 

9. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Wykonawca niezwłocznie wystawi fakturę korygującą, a powstałą nadpłatę 

zwróci na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 21 dni bez dodatkowego wezwania. 

10. Wniesienie przez Zamawiającego reklamacji do Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku terminowej zapłaty 

należności w wysokości określonej na fakturze, chyba, że: 

a) faktura wystawiona została niezgodnie z treścią ust. 3, tj. w oparciu o zużycie szacowane a nie w oparciu o 

odczyty udostępnione przez OSD, 

b) na fakturze uwzględniono punkty poboru nie należące do Zamawiającego, 

c) uwzględnione na fakturze stawki za energię elektryczną są niezgodne ze stawkami opisanymi w §9 ust. 1 

umowy oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą lub zawierają dodatkowe nie uwzględnione w umowie opłaty w 

takiej sytuacji zawieszeniu ulega bieg terminu płatności przedmiotowej faktury do czasu rozpatrzenia 

reklamacji oraz dostarczenia przez Wykonawcę korekty faktury. 

11. Strony wyłączają możliwość przelewu wierzytelności wynikającej z umowy na osobę trzecią. 

 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

§ 11 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2020r. przy czym realizacja 

przedmiotu umowy obejmuje 12 miesięcy od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.  

z zastrzeżeniem ust. 4. 

2. Dzień wejścia umowy w życie jest dniem rozpoczynającym dostawę energii elektrycznej przez Wykonawcę  

z zastrzeżeniem ust. 4. 

3. Dla realizacji umowy w zakresie każdego punktu poboru konieczne jest jednoczesne obowiązywanie umów:  

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

b) umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD. 

4. Umowa wchodzi w życie nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy oraz nie 

wcześniej niż z dniem zakończenia obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub z dniem skutecznego 

rozwiązania dotychczasowej umowy sprzedaży energii elektrycznej w zakresie każdego punktu poboru energii 

elektrycznej.  

5. Zamawiający oświadcza, że umowa o świadczenie usług dystrybucji, 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.  
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ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 12 

1. 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 takim wypadku Wykonawca 

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

2. Poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 1, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy  

w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o następujących sytuacjach:  

a) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:  

- otwarto likwidację Wykonawcy, 

- gdy druga ze Stron pomimo pisemnego wezwania i upływu wyznaczonego 7- dniowego terminu na usunięcie 

nieprawidłowości, rażąco i uporczywie narusza warunki Umowy. 

- Wykonawca nie koryguje faktur w wyniku złożonej reklamacji, która została uznana, pomimo pisemnego 

upomnienia oraz wyznaczenia dodatkowego 7 - dniowego terminu na usunięcie uchybienia przez 

Wykonawcę, 

- Wykonawca przed zakończeniem realizacji umowy utraci uprawnienia, koncesję lub zezwolenia niezbędne 

do wykonania przedmiotu zamówienia i nie przekaże Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 

przywrócenie uprawnień, koncesji zapewniających nieprzerwane dostawy energii elektrycznej, zgodnie z 

treścią § 3 ust. 9 niniejszej umowy, 

- W przypadku przerw w wykonaniu przedmiotu umowy, tj. gdy przerwa wyniesie co najmniej 48 godzin w 

ciągu roku, Zamawiający może odstąpić od umowy, zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych 

należnych mu za okres od dnia powstania przerwy do dnia odstąpienia od umowy, 

- Wykonawca nie dokonał przedmiotu umowy zgodnie z kryteriami oraz parametrami technicznymi podanymi 

w niniejszej umowie, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy i w 

terminie określonym w § 11. 

b) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:  

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie 

będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie 

mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej za pośrednictwem listu poleconego ze zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru z chwilą otrzymania oświadczenia lub za pośrednictwem pisma złożonego przez jedną ze 

stron w siedzibie drugiej strony za potwierdzeniem przyjęcia. 

 

KARY UMOWNE 

§ 13 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% brutto wynagrodzenia opisanego w § 9 ust. 2 

za każdy dzień opóźnienia, w przypadku: 

a) czasowej utraty przez Wykonawcę przed zakończeniem realizacji umowy uprawnień, koncesji, 

b) czasowej utraty przez Wykonawcę przed zakończeniem realizacji umowy dokumentów niezbędnych do 

wykonania przedmiotu zamówienia o których mowa w § 3 ust. 7 i 8, 

c) opóźnienia w należytym wykonaniu umowy, 

d) zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu  dokumentów o których mowa w § 3 ust. 7 i 8, zgodnie z treścią § 3 

ust. 9, przekraczającej 2 dni robocze od daty wezwania przez Zamawiającego. 

e) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom, 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% 

wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 2. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez 

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

wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 2. 
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4. W przypadku wystąpienia opóźnienia w wystawieniu faktur (-y) przekraczającego termin umowny o 14 dni, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20,00 zł za każdy punkt poboru, którego dotyczy 

opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia liczony począwszy od dnia wskazanego w § 10 ust. 5 umowy. 

5. Kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić w oparciu o notę obciążeniową z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o zamiarze 

naliczenia kar umownych. 

6. Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy odszkodowanie w związku z poniesionymi kosztami zakupu energii 

elektrycznej kupionej na warunkach innych niż wynikające z niniejszej umowy (np. dostawy rezerwowe) 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 § 1 umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

7. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych 

kar umownych.  

 

ZMIANA UMOWY 

§ 14 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy, 

niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika  

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

3. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość istotnych zmian, postanowień zawartej 

umowy pod warunkiem zajścia co najmniej jednej z poniższych okoliczności: 

1) konieczność przedłużenia terminów umownych w następujących sytuacjach: 

a) z przyczyn zależnych od Zamawiającego (np. względy techniczne, organizacyjne, ekonomiczne) lub gdy 

zmiany te są korzystne dla Zamawiającego), 

b) zmiany terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru, jeżeli zmiana ta 

wynika z okoliczności niezależnych od stron, w szczególności z przedłużającej się procedury zmiany 

sprzedawcy lub procesu rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży, 

c) gdy wystąpi konieczność wykonania dodatkowych dostaw niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy 

administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

e) w razie wstrzymania realizacji umowy wynikającej z siły wyższej, wydania decyzji administracyjnych lub 

wyroków sądowych lub innych władczych rozstrzygnięć uprawnionych organów publicznych, przedłużających 

się postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, warunków atmosferycznych – odpowiednio o liczbę dni 

wstrzymania realizacji umowy wynikającej z tych okoliczności,  

f) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

2) Zmiana zakresu rzeczowego umowy z powodu wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w tym:  

a) zmiany liczby punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy, przy czym zmiana liczby 

punktów poboru energii elektrycznej wynikać może np. z likwidacji punktu poboru, zmiany stanu prawnego 

punktu poboru, zmiany w zakresie odbiorcy, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych 

uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, w tym w przypadku zaistnienia 

przeszkód uniemożliwiających rozwiązanie dotychczas obowiązujących umów, 

b) zmiany szacunkowej ilości zamawianej energii elektrycznej, o której mowa w Załączniku Nr 1 do umowy, 

c) zmiana grupy taryfowej po uzgodnieniu z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego i zatwierdzonej przez 

Prezesa URE, 

d) zwiększenie zakresu o dodatkowe dostawy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 

3) zmiany wynagrodzenia tj. zmiany jednostkowej ceny za 1 kWh brutto wyłącznie w przypadku: 

a) zmiany grupy taryfowej po uzgodnieniu z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego i zatwierdzonej przez 

Prezesa URE, 
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b) ustawowej zmiany prawa w zakresie akcyzy i kosztów wynikających  z obowiązkowego umorzenia świadectw 

pochodzenia energii odnawialnej oraz wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji gazowej i niegazowej, w 

wysokości w jakiej zmiana prawa ma wpływ na wysokość ceny energii,  

c) powstania obowiązku uzyskania i umarzania świadectw efektywności energetycznej, o których mowa w art.21 

ust.1 ustawy o efektywności energetycznej. 

4) zmiana wynagrodzenia: 

a) w wyniku zmian obowiązujących przepisów tj. ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług,  

b) gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron 

rażącą stratą w rozumieniu art. 357 ze znaczkiem 1 Kodeksu Cywilnego, 

5) konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz, itp., 

6) zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, lub wprowadzenie 

Podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca wskazał w ofercie, że wykona zamówienie samodzielnie, 

7) zmiana podwykonawcy, na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody 

Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniem przez nowego podwykonawcę takich samych warunków jako 

podwykonawca pierwotny, 

8) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 22 a ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

9) zmiana numeru konta Wykonawcy lub innych danych podmiotowych, 

10) usunięcie rozbieżności lub niespójności w treści umowy (wraz z załącznikami oraz dokumentami stanowiącymi 

jej integralną część) w stosunku do treści oferty w zakresie niezbędnym do usunięcia tych rozbieżności lub 

niespójności wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa, 

11) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub 

ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów publicznych – w takim zakresie, w jakim będzie to 

niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, 

12) w przypadku, gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia ani 

jego części. 

4. Zamawiający rozumie przez określenie: 

1) ,,siła wyższa” - wystąpienie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, zewnętrznego, niemożliwego do 

przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu należytej staranności, a które 

uniemożliwiają realizację zobowiązań umownych w całości lub części, w szczególności: 

a) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub embarga; 

b) terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa; 

c) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów 

jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych 

niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników; 

d) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne, ogłoszone zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w kraju wystąpienia klęski żywiołowej. 

2) ,,warunki atmosferyczne – zjawiska o charakterze: silnego wiatru, gwałtownych opadów deszczu, gradobicia, 

burzy z wyładowaniami atmosferycznymi, intensywnych opadów śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych, 

oblodzenia, silnych mrozów, uniemożliwiającymi realizację zamówienia.  

5. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem 

nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy. 

6. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajdują przepisy ustawy PZP regulujące 

możliwości zmiany umowy, w tym przepisy umożliwiające dokonywanie nieistotnych zmian umowy. 

 

§ 15 

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności:  

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 z późn. zm.) 

b) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 z późn. zm.). 

c) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U.2019.755 z późn. zm.). 
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§ 16 

1. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy będą rozpatrywane przez właściwe 

rzeczowo sądy w miejscu siedziby Zamawiającego. 

2. Strony ustalają, że wszelkie dane osobowe przetwarzane będą na podstawie 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) ), ustawy z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w ofercie Wykonawcy. 

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 

 

§ 17 

Wykaz załączników: 

1) .................................. 

 

Zamawiający       Wykonawca  

  

1. .......................................     1. ........................................ 

 

2. .......................................     2. ........................................  
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