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zawarta dnia  …………………………….. pomiędzy:  
zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy …………………………………………… Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS ………………………………, posiadającym NIP ………………………, Regon ……………………, zwanym 

dalej Zamawiającym,  

reprezentowana przez: ……………………………………….., 

 

a 

…………………………………………………, zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy …………………………………………… 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ………………………………, posiadającym NIP ………………………, 
Regon ………………………, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:  ………………………………………………... 
 
W wyniku zakończonego postępowania nr PZP-225/06/2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 
„Dostawa energii elektrycznej” i dokonanego wyboru najkorzystniejszej oferty w w/w postępowaniu, Strony zawierają 
umowę o następującej treści:  

 
§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż energii elektrycznej do obiektów ochrony zdrowia Zamawiającego na zasadach 
określonych przepisami ustaw Prawo Energetyczne (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 755) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, 
m. in. w zakresie świadectw pochodzenia dotyczących energii ze źródeł odnawialnych, jak również przepisami ustawy o 
podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019r. Poz. 864) oraz z zasadami określonymi w koncesjach, przepisami Kodeksu Cywilnego, 
postanowieniami niniejszej umowy, a także zgodnie z ofertą Wykonawcy.  
2.Umowa nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem i opomiarowaniem energii.  
3.Strony określają charakterystykę elektroenergetyczną miejsca dostarczania i pomiaru energii, parametry techniczne 
przyłączy wielkość mocy umownej, grupę przyłączeniową oraz grupę taryfową stosowane do rozliczeń w załącznikach nr 5… 
do SIWZ zwanym dalej „Charakterystyką elektroenergetyczną punktów poborów Zamawiającego”.  
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z obsługą transakcji, w tym koszty rozliczeń. 

 
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia Operatorowi systemu dystrybucyjnego (dalej zwanemu OSD), w imieniu 
Zamawiającego, zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaż energii elektrycznej. Zamawiający udzieli Wykonawcy w tym celu 
stosownego pełnomocnictwa.  
2. Planowana wysokość zużycia energii elektrycznej w okresie trwania umowy dla poszczególnych punktów poboru 
określanych w załącznikach nr 5… do SIWZ szacuje się łącznie w wysokości  ………… MWh.  
3. Ewentualna zmiana (wzrost lub spadek) planowanego zużycia nie będzie skutkowała żadnymi dodatkowymi ponad 
ustalone w ofercie kosztami dla Zamawiającego, za wyjątkiem rozliczenia za faktycznie zużytą ilość energii wg cen 
określonych w ofercie Wykonawcy, a powstałych w z związku z dokonaną przez Zamawiającego zmianą zużycia energii.  
4. Moc umowna, warunki jej zmiany oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej określana jest każdorazowo w umowie o 
świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym, a OSD. Zamawiający może zmienić moc 
przyłączeniową/umowną do obiektów w ramach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup 
taryfowych na zasadach opisanych w § 9 niniejszej umowy.  
5. Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla 
energii elektrycznej sprzedanej w ramach niniejszej umowy.  
6. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na podstawie 
standardowego profilu zużycia o mocy umownej określonej w załącznikach nr 5... do SIWZ. 
7. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej.  
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8. Zamawiający oświadcza, iż wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym z niniejszej Umowy, w tym 
zgłaszanie grafików handlowych do OSD, przechodzą na Wykonawcę.  
9. Energia elektryczna kupowana na podstawie umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego, co oznacza, że 
Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne.  

 
§ 3 

1. Standardy jakości obsługi klienta zostały określone w obowiązujących przepisach wykonawczych wydanych na podstawie 
ustawy z 10.04.1997r. Prawo energetyczne.  
2. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu przysługuje prawo bonifikaty według 
stawek określonych w § 42 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 06 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 503) lub w każdym 
później wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych standardów obsługi.  

 
§ 4 

Na mocy umowy Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do:  
a) Pobierania energii elektrycznej, zgodnie z warunkami umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa.  
b) Terminowego regulowania należności za zakupioną energię elektryczną.  
c) Zawiadamiania Wykonawcy o zmianie wielkości mocy elektrycznej i planowanej wysokości rocznego zużycia.  

 
§ 5 

1. Wartość umowy netto wynosi …………………………………….. brutto …………………………………... (słownie: 
…………..…………………………………………………….. ).  

2. Wykonawca doliczy obowiązujący podatek VAT do ceny jednostkowej netto ujętej w załączniku nr 1 do SIWZ zgodnie z  
obowiązującymi przepisami na dzień wystawienia faktury.  

3. Sprzedawana energia  elektryczna będzie rozliczana według ceny  jednostkowej  energii elektrycznej (netto), określonej  w 
załączniku nr 1 do SIWZ.  

4. Cena netto, według której rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej, pozostanie niezmienna przez cały czas 
obowiązywania umowy z zastrzeżeniem § 13 ust. 3 niniejszej umowy.  

5. Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie jako iloczyn ilości 
sprzedanej energii elektrycznej w danej strefie czasowej dla określonej taryfy, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń 
pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej energii elektrycznej określonej  w 
załączniku nr 1 do SIWZ.  

6. 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, a odczyty 
zużycia energii za każdy miesiąc muszą być identyczne z OSD.  

7. Zamawiający nie przewiduje zainstalowania dodatkowego układu pomiarowego z tytułu świadczenia usługi dystrybucji oraz 
sprzedaży energii elektrycznej przez dwa odrębne podmioty.  

8. Odczyty rozliczeniowe układów pomiarowo-rozliczeniowych i rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą w 
okresach stosowanych przez OSD.  

9. W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w ust. 1, rozwiązanie umowy następuje z ostatnim dniem okresu 
rozliczeniowego następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. W tym 
przypadku, Zamawiający ureguluje należności za faktycznie dostarczoną energię do dnia rozwiązania umowy.  
10. Ewentualna zmiana cen może nastąpić jedynie w przypadku:  
a) dokonanej przez właściwy organ państwowy zmiany stawki podatku VAT;  
b) obniżenia ceny (czasowego bądź stałego) przez Wykonawcę.  
c) zmianę obowiązujących przepisów prawa min. Ustawy Prawo Energetyczne oraz właściwych aktów wykonawczych 
mających wpływ na zmianę ceny zawartej w ofercie Wykonawcy  
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Ewentualne wprowadzenie nowych cen, w wysokości proporcjonalnej do wprowadzonych zmian wynikających z okoliczności 
wskazanych w niniejszym ustępie uwzględniających faktyczne zmiany ww. czynników cenotwórczych wymaga zawarcia 
aneksu do umowy.  

 
 

§ 6 
1. Należności za okres rozliczeniowy wynikające z faktury VAT będą płatne w terminie 30 dni licząc od dnia wystawienia 
faktury, przy czym faktura zostanie dostarczona Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia jej wystawienia, w przeciwnym 
wypadku termin płatności będzie liczony od dnia otrzymania faktury.  
2. Wystawiona faktura VAT ma zawierać wyszczególnienie należności za energię elektryczną w rozbiciu na poszczególne 
punkty poboru, o których mowa w załączniku nr 5 ... do SIWZ.  
3.  Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 
4. Za przekroczenie terminów płatności określonych w fakturach, Wykonawcy przysługuje prawo do naliczania odsetek w 
wysokości ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.  
5. Wszelkie prawa wynikające z niniejszej umowy, w tym również wierzytelności, nie mogą być przenoszone przez 
Wykonawcę na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  
6. Wykonawca oświadcza, iż Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.  
7. W przypadku naliczenia kar umownych o których mowa w § 10 ust. 1 Zamawiający każdorazowo wystawi Wykonawcy notę 
obciążeniową, 
 

§ 7 
1. Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany 
sprzedawcy energii elektrycznej z poprzednim sprzedawcą, przejęciu umowy do realizacji przez OSD i dostosowaniem 
układów pomiarowo-rozliczeniowych do wybranej grupy taryfowej, jednak nie później niż od dnia: …………………………….. 
2. Umowa zostaje zawarta do 31.12.2020 r., licząc od dnia faktycznego rozpoczęcia sprzedaży.  
3. Dzień wejścia umowy w życie jest dniem rozpoczynającym sprzedaż energii elektrycznej przez Wykonawcę, począwszy od 
godz. 00:00.  
4. Strony postanawiają, że możliwe jest zaprzestanie zakupu energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru 
wskazanych w załączniku nr 5 …. do SIWZ i nie stanowi to rozwiązania całej umowy chyba, że przedmiotem wypowiedzenia 
są wszystkie punkty poboru określone w załączniku 5 ...  do SIWZ.  
5. Zaprzestanie zakupu energii elektrycznej dla wybranych punktów poboru energii, o którym mowa w ust. 4, może nastąpić z 
zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku zamknięcia, przekazania lub likwidacji obiektu. 
Zaprzestanie zakupu energii elektrycznej dla wybranych punktów poboru energii, o którym mowa w ust. 4 może także 
nastąpić za porozumieniem stron zawartym pod rygorem nieważności w formie pisemnego aneksu, bez zachowania okresu 
wypowiedzenia oraz z przyczyn innych aniżeli wskazano powyżej. 
6. Dla realizacji umowy w zakresie każdego punktu poboru konieczne jest jednoczesne obowiązywanie umów:  
1) umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD,  

2) Generalnej umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD,  
3) umowy zawartej przez Wykonawcę  umożliwiającej bilansowanie handlowe Zamawiającego przez Wykonawcę.  
7. Zamawiający oświadcza, że umowa o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa powyżej w ust. 6 pkt 1) pozostaje 
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. W przypadku, gdy Wykonawca poweźmie wiadomość iż umowa o świadczenie usług 
dystrybucji została rozwiązana bądź wygasła, a Zamawiający nie poinformuje go o tym w trybie wskazanym powyżej, umowa 
ulega natychmiastowemu rozwiązaniu w zakresie punktów poboru, do których dostarczana jest energia elektryczna w ramach 
umowy o świadczenie usług dystrybucji z dniem jej rozwiązania.  
8. Wykonawca może wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej w przypadku gdy Zamawiający opóźnia się z zapłatą za 
pobraną energię elektryczną, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności, po uprzednim powiadomieniu na 
piśmie o zamiarze wstrzymania energii i wyznaczeniu dodatkowego dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i 
obecnych należności.  
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9. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym w przypadku nie wywiązywania się przez 
Wykonawcę z obowiązków objętych niniejszą umową, w szczególności z chwilą utraty przez Wykonawcę uprawnień do 
wykonywania przedmiotu umowy, wstrzymania lub braku dostaw energii do punktów poboru określonych w Załączniku do 
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy czy utraty możliwości bilansowania handlowego realizowanego na mocy 
niniejszej umowy.  

 
§ 8 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:  
a) jeśli Wykonawca nie przystąpi do wykonania przedmiotu umowy w terminie przewidzianym na jej realizację,  
b) gdy Wykonawca utraci uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia;  
c) jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób wadliwy, nienależyty lub sprzeczny z umową, niezgodny z 
obowiązującymi normami, a Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonania, wyznaczając Wykonawcy w 
tym celu odpowiedni termin nie krótszy aniżeli 3 dni, po którego bezskutecznym upływie uprawniony będzie do odstąpienia od 
umowy,  
d) Wykonawca zleci wykonanie usług objętych umową lub ich części podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego,  
e) w przypadku, gdy istotne dane zawarte w ofercie mające wpływ na wybór Wykonawcy okażą się nieprawdziwe, 
f) gdy Wykonawca zaprzestanie dostarczać energię w przypadkach nieuwzględnionych w umowie.  
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu rzeczywistego wykonania części umowy.  
3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego poprzedzone zostanie wezwaniem Wykonawcy do realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami.  
4. Realizacja prawa odstąpienia od umowy wymaga oświadczenia w formie pisemnej, w terminie do 30 dni od powzięcia 
wiadomości o zaistnieniu przyczyny odstąpienia od umowy wraz z podaniem uzasadnienia.  

 
§ 9 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany grupy taryfowej.  

2. Zmiana grupy taryfowej następuje na wniosek Zamawiającego po uprzednim dostosowaniu układu pomiarowo-
rozliczeniowego do wymogów nowej grupy taryfowej w porozumieniu z Wykonawcą, po uprzedniej zmianie grupy taryfowej 
danego PPE u OSD.  

3. Rozliczenie wg nowej grupy taryfowej nastąpi nie wcześniej niż od najbliższego okresu rozliczeniowego, przed którym 
nastąpiło dostosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego, jednak nie wcześniej aniżeli po przekazaniu rozliczenia punktów 
PPE przez OSD.  

4. Przedmiotowe zmiany będą się odbywać w obrębie grup taryfowych objętych zamówieniem.  
 

§ 10 

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynoszące 10% wartości ceny całkowitej podanej w ofercie. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostanie w jednej z form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych i służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w tym 
potrąceń kar umownych bez potrzeby uzyskania akceptacji Wykonawcy oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, będzie ono przechowywane przez 
Zamawiającego na oprocentowanym rachunku bankowym. 
4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia (zakończenia umowy zgodnie z terminem 
określonym w §7 ust. 2). 
5. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na bezpośrednie potrącenie (pokrycie) przez Zamawiającego z zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy należności powstałych w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w 
szczególności kar umownych.  
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§ 11 
1. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi z następujących tytułów:  
a) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca w wysokości 10% wartości netto umowy określonej § 5 ust. 1 niniejszej umowy.  
b) za opóźnienie w realizacji dostaw energii w ramach niniejszej umowy powstałych z winy Wykonawcy w wysokości 0,3 % 
wartości netto umowy określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 
2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość kary umownej do wysokości rzeczywistej 
szkody (straty).  
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy na zasadach 
ogólnych.  
 

§ 12 
 

Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonaniem umowy upoważnieni są: 
1. Ze strony Zamawiającego – Emanuel Dyńka, nr tel. 77 43 44 053. 
2. Ze strony Wykonawcy:………………………………………………, nr tel……………………………………. 
 
 

§ 13 
 
1. Zgodnie z postanowieniami SIWZ, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy, w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  
2. Zmiany danych teleadresowych Stron oraz danych osób uprawnionych do ich reprezentacji lub upełnomocnionych w 
umowie do dokonywania czynności nie stanowią zmiany umowy, o ile informacja o dokonaniu zmiany została skutecznie 
doręczona drugiej Stronie na piśmie.  
3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do niniejszej umowy w następujących przypadkach: 
a)  zaprzestania zakupu energii elektrycznej dla punktów poboru, zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 4 i 5 niniejszej umowy,  
b) zmiany ceny, o której mowa w § 5 ust. 1 na skutek zmiany stawek podatku VAT, wynikających z przepisów prawa w 
określonym tymi przepisami terminie ich wprowadzenia i obowiązywania. W takim wypadku zmianie ulegnie wyłącznie cena 
brutto, zaś cena netto pozostanie bez zmian (nie wymaga podpisania przez Strony umowy aneksu) 
c) zmiany ceny, o której mowa w § 5 ust. 1 na skutek zmiany podatku akcyzowego (wymaga podpisania przez Strony aneksu 
do umowy). 
d) obniżenia ceny (czasowego bądź stałego) przez Wykonawcę.  
e) zmianę obowiązujących przepisów prawa min. Ustawy Prawo Energetyczne oraz właściwych aktów wykonawczych 
mających wpływ na zmianę ceny zawartej w ofercie Wykonawcy.  
Ewentualne wprowadzenie nowych cen, w wysokości proporcjonalnej do wprowadzonych zmian wynikających z okoliczności 
wskazanych w niniejszym ustępie uwzględniających faktyczne zmiany ww. czynników cenotwórczych wymaga zawarcia 
aneksu do umowy.  
4. Zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu po rygorem 
nieważności, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt. b). 

 
 

§ 14 
 

1. W związku z zawarciem, realizacją i monitorowaniem wykonywania Umowy Strony będą przetwarzać dane osobowe osób 
zatrudnianych przez drugą stronę lub współpracujących z nią na innej podstawie (w szczególności imię, nazwisko, adres e-
mail, numer telefonu, miejsce zatrudnienia / firma prowadzonej działalności, stanowisko), które zostaną udostępnione tejże 
stronie, w tym także dane osobowe przedstawicieli, o których mowa w §12 Umowy.  
2. Istotne informacje o zasadach przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1 powyżej 
oraz o przysługujących tym osobom prawach w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych dostępne są na stronie 
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internetowej Wykonawcy pod adresem: ………………………………….  oraz Zamawiającego pod 
adresem……………………………….Strony są zobowiązane poinformować te osoby o miejscu udostępnienia informacji, o 
których mowa w zdaniu poprzednim”. 
3. Strony zobowiązują się do zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich wszelkich danych, czy informacji 
otrzymanych od siebie wzajemnie, w szczególności zaś danych osobowych. Zobowiązanie to obejmuje także odpowiednie 
zabezpieczenie danych, czy informacji przy ich przekazywaniu za pomocą środków porozumiewania się na odległość.  
 

 
§ 15 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz obowiązujących 
przepisów szczególnych min. Ustawy Prawo Energetyczne.  
2. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd powszechny.  
3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla 
Wykonawcy.  
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Załączniki :  
1. Oferta Wykonawcy.  
2. Pełnomocnictwo 
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