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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

(Wzór) UMOWA  

SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr …………………………… 

Zwana dalej Umową 
 

W dniu ……………… r.  w ….. pomiędzy:  

 

………………………………….. (NIP ….………………) z siedzibą w ……………..…… przy ul. 

………………….,                     .…–……      …………………………,     

reprezentowanym przez:  

…………………………………..– ………………………….. 

zwanym   dalej   Zamawiającym 

a 

................................................................ z siedzibą w ............................................................. 

wpisanym w dniu .......................... do rejestru handlowego, prowadzonego przez             Sąd 

Rejonowy w ..............................................Wydział ......................... Gospodarczy Rejestrowy 

*wpisaną/ym w dniu .......................... do KRS  ............................................... pod nr 

................................, REGON………………….  NIP ..................................... Urząd Skarbowy 

................................................, 

reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………….. 

2. ……………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

W treści umowy Zamawiający i Wykonawca zwanymi są dalej również: Stroną lub Stronami.  

 

Wykonawca wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy 

Sierakowice oraz jednostek organizacyjnych Gminy Sierakowice w okresie od 

01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.” zarejestrowanego pod numerem: ____________ na 

podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 Stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1579). 

 

§ 1 

Przedmiot umowy.  

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie praw i obowiązków Stron związanych ze 

sprzedażą i zakupem energii elektrycznej na zasadach określonych w niniejszej Umowie. 

2. Umowa nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej zawieranej przez 

Zamawiającego przy pomocy Wykonawcy z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (zwanego 

dalej OSD) na podstawie Pełnomocnictwa stanowiącego Załącznik nr 2 do umowy.  

3. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej 

należącej do OSD. Warunki świadczenia usług dystrybucji określa odrębna umowa 

dystrybucyjna zawarta między Zamawiającym a OSD.  
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4. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania  z obiektów, do 

których ma być dostarczana energia elektryczna na podstawie Umowy. Wykaz obiektów 

stanowi Załącznik nr 1 do umowy. 

 

§ 2 

Postanowienia wstępne 

1. Podstawą do ustalenia warunków niniejszej Umowy są: 

1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579) wraz z aktami wykonawczymi, które znajdują zastosowanie do niniejszej 

Umowy. 

2) Ustawa z dnia 23. kwietnia 1964r.- Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1132 z 

późn. zm.) 

3) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579). 

4) Koncesja Wykonawcy na obrót energią elektryczną nr ___________________ z dnia 

________________ r. wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

5) Aktualne (ważne w okresie obowiązywania umowy sprzedaży) umowy  o Świadczenie 

Usług Dystrybucyjnych zawarte pomiędzy Zamawiającym a OSD dla obiektów 

określonych  w Załączniku nr 1 do umowy. 

6) Aktualne (ważne w okresie obowiązywania umowy sprzedaży) Generalne Umowy 

Dystrybucyjne zawarte pomiędzy Wykonawcą a OSD dla obiektów określonych  w 

Załączniku nr 1 do umowy. 

7) Zamawiający oświadcza, iż nie jest Przedsiębiorstwem Energetycznym w rozumieniu 

Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579). 

 

§ 3 

Zobowiązania Stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego wymienionych  

w Załączniku nr 1 do umowy, zgodnie z warunkami Umowy, 

2) zapewnienia Zamawiającemu dostępu do informacji o danych pomiarowo-

rozliczeniowych energii elektrycznej pobranej przez Zamawiającego w poszczególnych 

punktach poboru otrzymywanych od OSD, 

3) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, 

4) złożenia OSD, w imieniu własnym i Zamawiającego zgłoszenia o zawarciu umowy na 

sprzedaż energii elektrycznej, 

5) dokonania w imieniu Zamawiającego wypowiedzenia dotychczas obowiązujących 

umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów kompleksowych, na podstawie 

załączonego do niniejszej umowy pełnomocnictwa, stanowiącego Załącznik nr 2  

do umowy, 

6) złożenia w imieniu Zamawiającego wniosków o zawarcie umów dystrybucyjnych z OSD 

oraz zawarcia w imieniu i na rzecz Zamawiającego umowy o świadczenie usług 

dystrybucji energii elektrycznej lub złożenia oświadczenia o zgodzie na zawarcie umów 

o świadczenie usług dystrybucji, zgodnie z załączonym do niniejszej umowy 

pełnomocnictwem (Załącznik nr 2 do umowy), o ile na dzień zawarcia niniejszej umowy 

Zamawiający nie posiada ważnej umowy o świadczenie usług dystrybucji lub w 
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przypadku, gdy w trakcie trwania niniejszej umowy nastąpią zmiany w zakresie 

płatnika/odbiorcy.  

7) reprezentowania Zamawiającego przed OSD w procesie zmiany sprzedawcy. 

8) zachowania ciągłości ubezpieczenia OC w okresie trwania Umowy poprzez 

przedłużenie ubezpieczenia OC i dostarczenie odpisu (kopii) polisy Zamawiającemu, 

jeżeli polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej, złożona przed podpisaniem Umowy, traci ważność przed jej 

zakończeniem.  

2. Czynności opisane w ust. 1 pkt 4), 5), 6) Wykonawca wykona w terminie 10 dni 

roboczych, licząc od daty podpisania niniejszej umowy oraz otrzymania wszelkich danych 

oraz dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy mając 

na względzie umożliwienie rozpoczęcia dostaw w terminach opisanych w Załączniku nr 1 

do umowy, kolumna „Okres dostaw”. O fakcie zgłoszenia umowy (zgodnie z treścią ust. 1 

pkt 4) Wykonawca powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej lub mailem. W dniu 

zawarcia niniejszej umowy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw 

(Załącznik nr 2 do umowy) w tym zakresie. 

3. Wykonawca zobowiązuję 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 lub 

mailowej na wskazany przez Zamawiającego adres.  

4. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) pobierania energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy, 

2) terminowego regulowania należności za energię elektryczną. 

3) przekazywania Wykonawcy istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy, w 

szczególności o zmianach w umowach dystrybucyjnych mających wpływ na realizację 

Umowy oraz danych niezbędnych do dokonania czynności, do których Wykonawca 

zostanie umocowany przez Zamawiającego. 

5. 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. 

6. Strony zobowiązują się do zapewnienia wzajemnego dostępu do danych, stanowiących 

podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię. 

7. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności 

wynikających z tej umowy na osobę trzecią ani dokonywać potrąceń. 

8. Zamawiający oświadcza, iż planowane pobory energii elektrycznej w okresie 

obowiązywania niniejszej umowy określone są w Załączniku nr 1 do umowy dla każdego z 

punktów poboru. Ilość energii elektrycznej wskazanej w Załączniku nr 1 do umowy nie jest 

zobowiązaniem Zamawiającego do zużycia energii elektrycznej w podanej ilości i w 

żadnym wypadku nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 

 

§ 4 

Standardy jakościowe. Bilansowanie handlowe.  

1. Wykonawca w ramach Umowy pełni funkcję Podmiotu Odpowiedzialnego za 

Bilansowanie Handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej do obiektów Zamawiającego. 

Bilansowanie rozumiane jest jako pokrycie strat wynikających z różnicy zużycia energii 

prognozowanego w stosunku do rzeczywistego w danym okresie rozliczeniowym. 
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2. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych  

z bilansowaniem handlowym oraz przygotowywaniem i zgłaszaniem grafików 

zapotrzebowania na energię elektryczną do Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz 

Operatora Systemu Przesyłowego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi 

zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego. 

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej  

do obiektów Zamawiającego w przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków siły 

wyższej, awarii w systemie oraz awarii sieciowych, jak również z powodu wyłączeń 

dokonywanych przez OSD.  

Siła Wyższa - zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem 

najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków, a w 

szczególności: powódź, wyładowanie atmosferyczne, pożar, wiatr nawalny o prędkości 

powyżej 24m/s, szadź katastrofalna, strajk generalny (za wyjątkiem strajków u Stron), 

wojna, akty sabotażu, akty władzy państwowej.  

 

§ 5 

Ceny energii elektrycznej 

1. Ceny energii elektrycznej za jedną kWh w okresie obowiązywania umowy wynoszą:  

 

1.1. Obiekty i budynki – taryfa C11, C21, G11 

Całodobowo:  

Cena netto:  

Cena brutto:  

 

2. Ceny określone w ust. 1 ulegną zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany 

stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego. Zmiana cen jednostkowych z tytułu 

zmiany stawki podatku akcyzowego lub podatku od towarów i usług VAT nie wymaga 

aneksu do umowy. 

 

§ 6 

Rozliczenia i Płatności 

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

rozliczeniowym stosowanym przez OSD. Wykazany na fakturze okres rozliczeniowy musi 

być zgodny z okresem rozliczeniowym udostępnionym Wykonawcy przez OSD, pod 

rygorem wstrzymania płatności oraz naliczenia kar umownych, zgodnie z treścią § 6 

ust.11, 13 oraz § 11 ust. 3. Wykonawca na fakturze oprócz danych o zużyciu 

poszczególnego punktu poboru energii zobowiązany jest zamieścić informacje o 

wskazaniach układu pomiarowo-rozliczeniowego (stan początkowy/stan końcowy), nazwę 

oraz adres danego punktu poboru energii, o ile informacje takie zostały Wykonawcy 

udostępnione przez OSD. Zamawiający dopuszcza umieszczenie informacji o 

wskazaniach układu pomiarowo-rozliczeniowego na odrębnym zestawieniu stanowiącym 

załącznik do faktury. 

2. Należność Wykonawcy za sprzedaną energię elektryczną w okresach rozliczeniowych 

obliczana będzie indywidualnie dla punktu poboru jako iloczyn ilości sprzedanej energii 

elektrycznej ustalonej na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych 

Wykonawcy przez OSD i ceny jednostkowej energii elektrycznej określonej w § 5 ust. 1 
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Umowy. Do wyliczonej należności Wykonawca doliczy podatek VAT według 

obowiązującej stawki. 

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

wystawianych przez Wykonawcę zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy stanowiącym 

szczegółowy podział odbiorów energii elektrycznej Zamawiającego. 

4. Wykonawca wystawi faktury nie później niż w terminie 10 dni roboczych od daty 

uzyskania od OSD danych o zużyciu energii elektrycznej. 

5. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie ____ dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze. Za 

dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.  

6. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-

rozliczeniowego, które spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za pobraną 

energię Wykonawca dokona korekt uprzednio wystawionych faktur VAT. 

7. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności faktur, o którym mowa w ust. 5, 

Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi. 

8. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się 

wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi 

operacjami bankowymi. 

9. Zamawiającemu, w przypadku wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, 

przysługuje prawo do wniesienia pisemnej reklamacji, którą Wykonawca ma obowiązek 

rozpatrzyć w terminie 14 dni od daty jej doręczenia pod rygorem uznania milczenia za 

akceptację treści złożonej reklamacji. 

10. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Wykonawca niezwłocznie wystawi fakturę 

korygującą, a powstałą nadpłatę zwróci na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 

14 dni kalendarzowych zgodnie z żądaniem wskazanym w reklamacji.  

11. Wniesienie przez Zamawiającego reklamacji faktury do Wykonawcy nie zwalnia go z 

obowiązku terminowej zapłaty należności w wysokości określonej na fakturze, chyba że: 

1) faktura wystawiona została niezgodnie z treścią ust. 1 i 2, 

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

3) uwzględnione na fakturze stawki za energię elektryczną są niezgodne ze stawkami 

opisanymi w § 5 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. 

12. W przypadku stwierdzenia, że wykazane przez Wykonawcę na fakturze zużycie odbiega 

od zużycia wykazanego przez OSD na fakturze za usługi dystrybucji Zamawiający 

wniesie do Wykonawcy reklamację. W przypadku nie rozstrzygnięcia reklamacji do dnia 

upływu terminu płatności faktury, Zamawiający dokona płatności za energię elektryczną 

w oparciu o zużycie wykazane przez OSD na fakturze za usługi dystrybucji. 

13. W przypadku stwierdzenia, że wykazane na fakturze okresy rozliczeniowe są niezgodne 

z okresami rozliczeniowymi udostępnionymi Wykonawcy przez OSD, Zamawiający 

wniesie do Wykonawcy reklamację, na zasadach opisanych w ust. 9-11 powyżej. W 

przypadku nie dokonania żądanych zmian i nie przedłożenia skorygowanej faktury w 

terminie przewidzianym na rozpatrzenie reklamacji, Zamawiającemu przysługiwać będzie 

naliczenie kar umownych zgodnie z treścią § 11 ust. 3 Umowy. Odmowa realizacji 

żądania Zamawiającego będzie uzasadniona wyłącznie w sytuacji pierwotnie prawidłowo 

oznaczonego okresu rozliczeniowego zgodnie ze stosowanym przez OSD, co jednak nie 

będzie obciążało negatywnymi konsekwencjami Zamawiającego. 
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§ 7 

Zmiana wynagrodzenia 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień 

przedmiotowej umowy w stosunku do treści złożonej oferty w następujących 

okolicznościach i warunkach: 

1) gdy wystąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług oraz akcyzy, zmianie ulegnie 

wynagrodzenie Sprzedającego tj. zostanie odpowiednio zwiększone lub zmniejszone w 

zależności od tego czy stawka podatku zostanie zwiększona lub zmniejszona. Zmiana 

wynagrodzenia będzie dotyczyła wyłącznie niezrealizowanej części zamówienia i / lub 

zamówień złożonych po dacie zmiany stawki podatku. 

2) gdy wystąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości  

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 

10.10.2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zmianie ulegnie wynagrodzenie 

Sprzedającego tj. zostanie odpowiednio zwiększone lub zmniejszone w zależności od 

tego czy wysokość minimalnego wynagrodzenia zostanie zwiększona lub zmniejszona. 

Zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyła wyłącznie niezrealizowanej części 

zamówienia i / lub zamówień złożonych po dacie zmiany stawki podatku. 

3) gdy wystąpi zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne jeżeli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Sprzedawcę,, 

zmianie ulegnie wynagrodzenie Sprzedającego tj. zostanie odpowiednio zwiększone 

lub zmniejszone w zależności od zmiany zasady podlegania ubezpieczeniom lub 

wysokości składki, przy czym zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyła wyłącznie 

niezrealizowanej części zamówienia i / lub zamówień złożonych po dacie zmiany 

stawki podatku. 

2. Sprzedawca zobowiązany jest udowodnić Odbiorcy w jakim stopniu zmiany, o których 

mowa w ust 1 wpłynęły na koszty wykonania zamówienia. 

3. Zmiana ceny, o której mowa w ust. 2 następuje w drodze aneksu do umowy. 

4. Warunkiem dokonania zmiany umowy jest wystąpienie przez stronę zainteresowaną 

wprowadzeniem zmian do umowy z pisemnym wnioskiem zawierającym proponowane 

zmiany wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Do wniosku powinien być 

dołączony projekt aneksu do umowy oraz winny być załączone dowody wskazujące 

wpływ powoływanej zmiany przepisów na wysokość ceny. 

 

§ 8 

Wstrzymanie sprzedaży energii 

1. Wykonawcy przysługuje prawo złożenia do OSD wniosku o wstrzymanie dostarczania 

energii w przypadku, gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię, co najmniej 

przez okres 30 dni po upływie terminu płatności określonego w § 6 ust. 5, o czym 

Wykonawca niezwłocznie zawiadomi na piśmie Zamawiającego. 

2. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie dostarczania 

energii elektrycznej przez OSD na wniosek Wykonawcy. 

3. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez OSD 

na wniosek Wykonawcy nastąpi po uregulowaniu zaległych należności za energię 

elektryczną. 
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4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wstrzymaniem 

sprzedaży energii elektrycznej wskutek naruszenia przez Zamawiającego warunków 

umowy i obowiązujących przepisów Prawa energetycznego i Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 9 

Okres obowiązywania Umowy. Rozwiązanie i odstąpienie od Umowy. 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony do 31.12.2019 r., jednakże wchodzi 

w życie w zakresie każdego punktu poboru energii elektrycznej opisanego w Załącznik nr 

1 do umowy z dniem wskazanym w kolumnie „Okres dostaw”, po uprzednim skutecznym 

rozwiązaniu dotychczasowych umów kompleksowych lub sprzedaży energii elektrycznej, 

a także po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy oraz podpisaniu i 

wejściu w życie nowych umów dystrybucyjnych .  

2. Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i obowiązków z niniejszej umowy na 

inny podmiot w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu, do którego 

dostarczana jest energia elektryczna na podstawie niniejszej umowy. W takim przypadku 

cesja nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

w przypadkach gdy: 

1) został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, 

2) Wykonawca nie zapewnia sprzedaży energii w sposób zgodny z warunkami niniejszej 

umowy, 

3) przed zakończeniem realizacji umowy Wykonawca utraci uprawnienia, koncesje lub 

zezwolenia, 

4) Wykonawca nie dokonuje bilansowania handlowego, 

5) Wykonawca wykonuje niniejszą umowę w sposób sprzeczny z obowiązującymi  

w Polsce przepisami prawa, w szczególności przepisami przywołanymi w § 2 

niniejszej umowy, 

6) Wykonawca powierza wykonanie całości lub części umowy osobom trzecim bez 

zgody zamawiającego. 

4. Niezależnie od przypadków, o których mowa w ust. 3, zamawiający może odstąpić od 

umowy, w sytuacji gdy wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, można odstąpić od umowy w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno mieć formę pisemną pod rygorem 

nieważności. 

7. Umowa może być rozwiązana przez jedną ze Stron w trybie natychmiastowym  

w przypadku, gdy druga ze Stron pomimo pisemnego wezwania i upływu wyznaczonego 

14 dniowego terminu na usunięcie nieprawidłowości rażąco i uporczywie narusza warunki 

Umowy. 

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

wszelkich zobowiązań z niej wynikających. 
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§ 10 

Zmiany postanowień umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w okolicznościach 

związanych: 

1) z rezygnacją przez Zamawiającego z punktów odbiorów wymienionych w Załączniku 

nr 1 do umowy w przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu 

właścicielowi, w przypadku zamknięcia lub likwidacji obiektu oraz zaistnienia 

przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury 

zmiany sprzedawcy, w tym w przypadku zaistnienia przeszkód uniemożliwiających 

rozwiązanie dotychczas obowiązujących umów.  

2) ze zwiększeniem przez Zamawiającego ilości punktów poboru energii wymienionych  

w Załączniku nr 1 do umowy, w wielkości nie większej niż 20 %. Rozliczenie 

dodatkowych punktów odbioru będzie się odbywać odpowiednio do pierwotnej części 

zamówienia i według tej samej stawki rozliczeniowej.   

2. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust.1 Strony ustalają, że na 

pisemny wniosek osoby / osób uprawnionych przez Zamawiającego, Wykonawca w 

terminie 14 dni przygotuje i prześle Zamawiającemu podpisany aneks do Umowy dzięki 

któremu nastąpi zmniejszenie lub zwiększenie ilości obiektów wymienionych w 

Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy bez konieczności renegocjonowania pozostałych 

warunków Umowy.  

Czynności opisane w § 3 ust. 1 pkt 4), 5), 6) Wykonawca wykona w terminie 10 dni 

roboczych, licząc od daty podpisania niniejszego aneksu oraz otrzymania wszelkich 

niezbędnych danych oraz dokumentów. 

3. Zmiana innych postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną 

na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Strona, 

która występuje z propozycją zmiany umowy, zobowiązana jest do sporządzenia  

i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych 

w art. 144 ust. 1 uPzp. 

 

§11 

Kary umowne 

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

rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty brutto stanowiącej iloczyn ceny 

jednostkowej dla poszczególnych grup taryfowych zawartych w § 5 ust. 1 Umowy oraz 

wielkości zużycia energii elektrycznej dla tych grup taryfowych wyrażonych w kWh 

ujętych w załączniku nr 1 do umowy. 

2. W przypadku wystąpienia opóźnienia w wystawieniu faktury/faktur przekraczającego 

termin umowny o 14 dni, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 10,00 zł za każdy punkt poboru, którego dotyczy opóźnienie, za każdy dzień 

opóźnienia liczony począwszy od dnia wskazanego w § 6 ust. 4 umowy. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku wystąpienia 

okoliczności, o których mowa w § 6 ust.13, w wysokości 5,00 zł za każdy dzień 

opóźnienia w wykonaniu żądania Zamawiającego w tym zakresie w odniesieniu do 

każdej z reklamowanych faktur, niezależnie od uprawnienia przewidzianego w § 6 ust.11. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku czasowej utraty przez 

Wykonawcę przed zakończeniem realizacji umowy uprawnień, koncesji lub zezwoleń 
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bądź dokumentów niezbędnych do wykonywania przedmiotu umowy - w wysokości 1% 

kwoty brutto stanowiącej iloczyn ceny jednostkowej dla poszczególnych grup taryfowych 

zawartych w § 5 ust. 1 umowy oraz wielkości zużycia energii elektrycznej dla tych grup 

taryfowych wyrażonych w kWh ujętych w załączniku nr 1 do umowy za każdy dzień ich 

nieposiadania, licząc od dnia następującego po dniu utraty do dnia odzyskania każdego z 

uprawnień, koncesji, zezwoleń. 

5. Kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić (w oparciu o notę obciążeniową) z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, po uprzednim (z 

wyprzedzeniem 7-dniowym) 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 lub jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub na 

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

skutek niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków opisanych w § 3 ust. 1 - 3 Umowy 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

7. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną na podstawie noty obciążeniowej. 

8. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu. 

9. Kary umowne nie wyłączają prawa dochodzenia przez Strony odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych 

określonych w Kodeksie Cywilnym. 

 

§ 12 

Osoby do kontaktów 

1. Zamawiający nadzór nad prawidłową realizacją umowy powierza Pani/Panu 

imię: ………………….…, nazwisko: …………………………………………….. 

tel. ………………………. email: ………………………..………  

2. Ze strony Wykonawcy nadzór nad realizacją umowy sprawować będzie Pani 

imię: ………………….…, nazwisko: …………………………………………….. 

tel. ………………………. email: ………………………..………  

3. Strony oświadczają, że wskazane powyżej osoby są umocowane przez Stronę do 

dokonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy. Osoby te nie są 

upoważnione do dokonywania czynności, które mogłyby powodować zmiany  

w niniejszej umowie. 

4. Każdej ze Stron przysługuje uprawnienie do wskazania innej osoby odpowiedzialnej za 

nadzór nad realizacją Umowy poprzez przesłanie pisemnego zawiadomienia drugiej 

Stronie. Zmiana taka, jak również zmiana danych adresowych Stron nie będzie stanowić 

zmiany Umowy w rozumieniu § 10 Umowy. 

 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz ustawy Prawo Energetyczne wraz  

z aktami wykonawczymi. 

2. Spory będzie rozstrzygać Sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. 

 

§ 14 
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1. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

2. Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

- Załącznik nr 1 - Wykaz obiektów Zamawiającego objętych umową, 

- Załącznik nr 2 - Pełnomocnictwo 

 

 

Zamawiający                                                                           Wykonawca 


