
Strona 1 z 16 

Projektowane postanowienia umowy                                                                                                        Załącznik nr 3 do SWZ 
UWAGA: W wyniku przeprowadzenia postępowania każdy z Odbiorców zawrze odrębną umowę 

 
 
 

UMOWA nr ……………………. 
 

zawarta w dniu ………………….... roku, pomiędzy: 
 
…………………………………..  
reprezentowaną przez: 
…………………………………………………. 
zwaną w treści Umowy „Zamawiającym”, 
 
a 
…………………………………..  
reprezentowaną przez: 
…………………………………………………. 
zwaną w treści Umowy „Wykonawcą”, 
 
Niniejsza umowa zwana jest dalej: „Umową”. 
Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami”, a indywidualnie „Stroną”. 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa energii 
elektrycznej dla Grupy Zakupowej Gminy Radomyśl Wielki” w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie  
z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) 
(zwana dalej „ustawą PZP”) została zawarta Umowa o następującej treści: 
 
 

§ 1 
Postanowienia wstępne 

1. Podstawą do ustalenia warunków Umowy są aktualnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: 
1) ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129  

z późn. zm.), 
2) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1385), zwana 

dalej „ustawą Prawo energetyczne”, wraz z aktami wykonawczymi, które znajdują zastosowanie do 
Umowy, 

3) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360), zwana dalej 
„Kodeksem Cywilnym”. 

2. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień Umowy, użyte w niej pojęcia oznaczają: 
1) Nabywca – jednostka wskazana na fakturze za sprzedaż energii elektrycznej, 
2) Odbiorca – odbiorca energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne, 
3) Odbiorca faktury – wskazana jednostka, na adres której należy przekazać fakturę za energię elektryczną, 
4) Punkt poboru energii elektrycznej (PPE) – miejsce dostarczenia energii elektrycznej, dla którego 

Zamawiający ma zawartą odrębną Umowę dystrybucyjną, 
5) Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej, posiadające aktualną koncesję, 
6) Umowa dystrybucyjna – umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, zawarta między 

Odbiorcą/Zamawiającym a OSD, określająca prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD 
usług dystrybucji energii elektrycznej, 

7) Generalna umowa dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD określająca ich 
wzajemne prawa i obowiązki związane ze świadczeniem usługi dystrybucyjnej, w celu realizacji Umowy, 

8) Faktura rozliczeniowa – faktura, w której należność dla Wykonawcy określana jest na podstawie 
odczytów układów pomiarowo-rozliczeniowych dostosowanych do zasady TPA, 

9) Okres rozliczeniowy – okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami urządzeń do 
pomiaru mocy i energii elektrycznej - zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD, 

10) Forma elektroniczna - postać elektroniczna dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym w rozumieniu art. 781 § 1 w zw. z art. 773 ustawy Kodeks cywilny. Zastrzeżenie to nie 
obejmuje formy elektronicznej faktury, o której mowa w § 7 ust. 13 pkt 2 Umowy. 
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§ 2 
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do PPE Zamawiającego, wymienionych  
w Załączniku nr 1 do Umowy, w ilości wynikającej z faktycznego zapotrzebowania, na zasadach określonych  
w ustawie Prawo energetyczne oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, o określonych 
standardach jakościowych. Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie Prawo 
energetyczne, w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (tekst jedn. Dz. U. z 2007r., Nr 93 poz. 623 z późn. 
zm.), w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania 
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 503 z późn. zm.). 

2. W ramach Przedmiotu Umowy określonego w ust. 1, Wykonawca skutecznie przeprowadzi „procedurę zmiany 
sprzedawcy energii elektrycznej”, w szczególności przygotuje, wypełni i wyśle właściwym OSD 
„powiadomienia o zawartej umowie sprzedaży energii elektrycznej” w imieniu własnym i Zamawiającego, 
zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD dla wszystkich 
PPE wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy, w sposób umożliwiający rozpoczęcie sprzedaży energii 
elektrycznej w terminie obowiązywania Umowy określonym w § 4 ust. 1 Umowy. 

3. Umowa nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem i opomiarowaniem 
energii elektrycznej i jakością energii elektrycznej, wchodzących w zakres odrębnych Umów dystrybucyjnych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, a Zamawiający zobowiązuje się do kupna energii elektrycznej dla 
PPE wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy. 

5. Szacunkowa, łączna ilość energii elektrycznej przewidziana do dostarczenia do wszystkich PPE, w okresie 
obowiązywania Umowy, wynosi ………… MWh. 
Określona powyżej łączna ilość energii elektrycznej, jak również ilość energii elektrycznej wskazana  
w Załączniku nr 1 do Umowy dla każdego z PPE, nie może skutkować jakimkolwiek roszczeniem Wykonawcy 
wobec Zamawiającego, ponieważ wskazana szacunkowa łączna ilość energii elektrycznej została określona 
przez Zamawiającego dla potrzeb skalkulowania przez Wykonawców cen ofert oraz wyboru najkorzystniejszej 
oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego została 
zawarta Umowa. Zamawiający przewiduje minimalne zrealizowanie zakupu w wysokości co najmniej 85% 
szacowanej ilości energii elektrycznej. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczby PPE objętych Umową, 
wynikających z zamknięcia lub likwidacji obiektu, zmiany PPE do celów wytwórczych, w przypadku 
przekazania zarządu, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu podmiotowi, zaistnienia przeszkód prawnych  
i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, w tym w przypadku 
zaistnienia przeszkód uniemożliwiających rozwiązanie dotychczas obowiązujących umów, budowy nowych 
PPE, dodania PPE. Zaistnienie powyższych okoliczności spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, i wymaga sporządzenia i podpisania przez Strony aneksu do Umowy  
w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. W przypadku zmniejszania łącznej ilości energii elektrycznej 
wskazanej w ust. 5 powyżej, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu, na co Wykonawca 
wyraża zgodę. 

7. Moc umowna, grupa taryfowa i warunki ich zmian oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej dla każdego  
z PPE, określane są każdorazowo w Umowie dystrybucyjnej. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany mocy umownej oraz grupy taryfowej, określonych 
w Umowie dystrybucyjnej. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy,  
w formie pisemnej albo w formie elektronicznej, na adres wskazany w § 10 ust. 2 pkt 2 Umowy, o dokonaniu 
zmiany grupy taryfowej w Umowie dystrybucyjnej. Zmiany grupy taryfowej określonej  
w Umowie dystrybucyjnej Zamawiający zobowiązuje się dokonywać tylko w obrębie grup taryfowych, 
określonych w § 7 ust. 2 Umowy. W przypadku dokonania powyższych zmian Wykonawcy nie przysługują 
żadne roszczenia z tego tytułu, na co Wykonawca wyraża zgodę. Uzgodnienie warunków zmiany Umowy 
nastąpi poprzez sporządzenie i podpisanie przez Strony aneksu do Umowy w formie pisemnej lub w Formie 
elektronicznej. 

9. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii elektrycznej zakupionej przez 
Zamawiającego, na podstawie standardowego profilu zużycia w poszczególnych grupach taryfowych i przy 
mocach umownych określonych w Załączniku nr 1 do Umowy oraz rzeczywiście pobranej energii elektrycznej 
Koszty i obowiązki wynikające z dokonania bilansowania handlowego uwzględnione są w cenie energii 
elektrycznej określonej w § 7 ust. 2 Umowy. 

 
§ 3 

Oświadczenia stron 
1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada koncesję na obrót energią elektryczną nr …………………z dnia …………………r. wydaną przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki, której termin ważności przypada na dzień ………………………, 
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a) w przypadku, gdy okres obowiązywania Umowy jest dłuższy niż okres ważności dokumentu 
opisanego powyżej, Wykonawca zobligowany jest w terminie nie późniejszym niż dwa miesiące 
przed datą upływu ważności tego dokumentu przedłożyć Zamawiającemu, w formie pisemnej albo 
Formie elektronicznej, oświadczenie o posiadaniu aktualnej koncesji na obrót energią elektryczną, 

b) Wykonawca jest obowiązany natychmiast poinformować Zamawiającego, drogą elektroniczną na 
adres e-mail Zamawiającego wskazany w § 10 ust. 2 pkt 1 Umowy, o utracie koncesji na obrót 
energią, o której mowa powyżej, 

2) ma zawarte Generalne umowy dystrybucyjne z lokalnymi OSD, tj.: 
a) PGE Dystrybucja S.A. 
b) TAURON Dystrybucja S.A. 
umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej do PPE za pośrednictwem sieci wskazanych powyżej OSD. 

3) nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania, o których mowa:  
a) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego oraz  

b) w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. 

2. Zamawiający oświadcza, że1: 
1) energia elektryczna kupowana na podstawie Umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego.2 
2) posiada koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej nr …………………z dnia …………………r. wydaną przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, której termin ważności przypada na dzień ………………………, 
3) jako podmiot niebędący nabywcą końcowym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 19) ustawy z dnia 6 grudnia 

2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 143 z późn. zm.) z uwagi na posiadanie 
koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, będzie we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa, rozliczał i odprowadzał podatek akcyzowy z tytułu zużycia na własne potrzeby 
energii elektrycznej nabytej od Wykonawcy - na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatku akcyzowym, 

4) w przypadku, gdy utraci koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej, jest zobowiązany powiadomić 
niezwłocznie Wykonawcę w formie pisemnej o tej okoliczności. W przypadku utraty przez Zamawiającego 
koncesji do cen jednostkowych określonych w § 7 ust. 2 lit. a) Umowy doliczany będzie podatek akcyzowy 
według obowiązującej stawki, 

5) posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r.  
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 
893), 

6) posiada tytuł prawny do dysponowania obiektami wyszczególnionymi w Załączniku nr 2 do Umowy, dla 
których ma być sprzedawana energia elektryczna na podstawie Umowy. 
 

§ 4 
Obowiązywanie Umowy 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres 12 miesięcy, tj. od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 
2023 r. z zastrzeżeniem: 
1) możliwości wystąpienia odmiennych okresów dostaw w odniesieniu do poszczególnych PPE (Załącznik nr 

1 do Umowy, kolumna „Okres dostaw”), 
2) ust. 2-4 Umowy. 

2. Sprzedaż energii elektrycznej poprzedzona zostanie powiadomieniem, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 5 
Umowy. 

3. Zmiana terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru energii 
elektrycznej może ulec zmianie, jeżeli zmiana ta wynika z okoliczności niezależnych od Stron, w szczególności 
z przedłużającej się procedury zmiany sprzedawcy, przedłużającego się procesu rozwiązania dotychczasowych 
umów sprzedaży lub kompleksowych, o czas trwania przeszkody. Zmiana następuje automatycznie, nie 
wymaga złożenia oświadczenia woli przez Zamawiającego. 

4. Umowa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 roku, z zastrzeżeniem że umowa wygasa: 
1) z pierwszym dniem, w którym została wstrzymana przez OSD realizacja Generalnej umowy dystrybucyjnej 

z uwagi na brak podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe Sprzedawcy, 
2) z pierwszym dniem rozpoczęcia świadczenia sprzedaży rezerwowej w sytuacji, gdy Wykonawca przed 

datą zakończenia realizacji Umowy, tj. przed dniem 31.12.2023 r. utraci uprawnienia, koncesję na obrót 
energią elektryczną, Generalną umowę dystrybucyjną lub zezwolenia niezbędne do wykonania Umowy. 

 
 

                                                           
1
 Zapisy zostaną dostosowane do poszczególnych odbiorców przy zawieraniu umowy. 

Zapis pkt. 1 będzie miał zastosowanie we wszystkich umowach za wyjątkiem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
Zapis pkt 2-5 będzie miał zastosowanie w umowie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
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§ 5 
Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) pobieranie energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy, 
2) terminowe regulowanie zobowiązań za energię elektryczną, 
3) zawarcie w stosownym dla realizacji przedmiotu zamówienia czasie Umów dystrybucyjnych dla PPE, dla 

których jeszcze nie posiada ważnych Umów dystrybucyjnych oraz zapewnienie ich utrzymania w mocy 
przez okres trwania Umowy. W przypadku rozwiązania Umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a OSD lub zamiarze jej rozwiązania Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie 
powiadomić o tym Wykonawcę, 

4) przekazanie Wykonawcy istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy, w szczególności o zmianach 
w Umowach dystrybucyjnych mających wpływ na realizację Umowy, 

5) udzielenia Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, niezbędnych informacji  
i dokumentów, w tym stosownych pełnomocnictw do przeprowadzenia czynności określonych w § 2 ust. 
2 Umowy, 

6) współdziałania z Wykonawcą w celu prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie, w jakim 
wynika to z postanowień Umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) sprzedaż energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy,  
2) bilansowanie handlowe w zakresie sprzedaży energii elektrycznej. Koszty związane z bilansowaniem 

handlowym uwzględnione są w cenie energii elektrycznej. Tym samym Wykonawca oświadcza, że 
zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych z bilansowaniem handlowym, 

3) zapewnienie standardów jakościowych obsługi Zamawiającego, o których mowa w § 6 Umowy, 
4) rozpatrywanie wniosków lub reklamacji Odbiorcy lub Zamawiającego w sprawie rozliczeń i udzielanie 

odpowiedzi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji, 
5) terminowe i poprawne złożenie do OSD „powiadomienie o zawartej umowie sprzedaży energii 

elektrycznej”, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy, 
6) reprezentowanie Zamawiającego przed OSD w „procesie zmiany sprzedawcy energii elektrycznej”. 

Wykonawca zobowiązuje się po zawarciu Umowy, bez zbędnej zwłoki, do dokonania wszelkich czynności 
i uzgodnień z OSD niezbędnych do pozytywnego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy  
w terminie umożliwiającym rozpoczęcie dostaw w terminach opisanych w Załączniku nr 1 do Umowy 
kolumna „Okres dostaw”. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających lub opóźniających 
zmianę sprzedawcy, w szczególności w przypadku negatywnej weryfikacji powiadomień przez OSD, 
powiadomień zawierających braki lub błędy, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie drogą 
elektroniczną osobę wskazaną do kontaktów ze strony Zamawiającego w § 10 ust. 2 pkt 1 Umowy, wraz  
z podaniem przyczyny. Niezależnie od postanowień niniejszego ustępu zdania drugie, Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2022 r. 
wykaz PPE, dla których uzyskał negatywną weryfikację w procesie zmiany sprzedawcy, pod rygorem 
poniesienia przez Wykonawcę kosztów związanych z dostawami rezerwowymi, o ile dostawy nie 
rozpoczną się w terminie wskazanym w Załączniku nr 1 do Umowy (kolumna „Okres dostaw”) z uwagi na 
negatywną weryfikację w procesie zmiany sprzedawcy, 

7) złożenia w imieniu Zamawiającego wymaganego przez OSD oświadczenia (wniosku) skutkującego 
zawarciem Umowy dystrybucyjnej lub zawarcia w imieniu i na rzecz Zamawiającego Umowy 
dystrybucyjnej - w przypadku PPE, dla których obecnie obowiązują umowy kompleksowe (zmiana 
sprzedawcy nastąpi po raz pierwszy), lub gdy w trakcie trwania Umowy nastąpią zmiany w zakresie 
Nabywcy/Odbiorcy wymagające zawarcia nowej Umowy dystrybucyjnej, 

8) w terminie do 21 dni od daty zakończenia dostaw sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu 
zestawienia wszystkich faktur wystawionych do dnia sporządzenia zestawienia (w tym faktur 
korygujących), tytułem realizacji Umowy, zawierającego zakres danych nie mniejszy niż wskazany  
w Załączniku nr 3 do Umowy, z takim zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza złożenie przez 
Wykonawcę wygenerowanego z własnego systemu zestawienia (w wersji edytowalnej), który zawierać 
będzie co najmniej dane wskazane w Załączniku nr 3 do Umowy. Zestawienie sporządzone zostanie  
w postaci elektronicznej (w wersji edytowalnej) i przekazane na adres e-mail wskazany przez 
Zamawiającego. Zestawienie posłuży Zamawiającemu do przygotowania raportu z realizacji zamówienia, 
o którym mowa w art. 446 ust 1. Ustawy PZP, 

9) wykonywanie Umowy z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa, a w szczególności przepisami ustawy Prawo Energetyczne wraz z aktami wykonawczymi, które 
znajdują zastosowanie do Umowy. 

3. Strony zobowiązują się do: 
1) zapewnienia wzajemnego dostępu do danych, oraz wglądu do materiałów stanowiących podstawę do 

rozliczeń za dostarczoną energię elektryczną, 
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2) niezwłocznego wzajemnego informowania się o wszelkich okolicznościach mających wpływ na 
rozliczenia za energię elektryczną, 

3) aktualizowania wszelkich danych formalnych zawartych w Umowie, mających wpływ na jej realizację, 
4. Strony ustalają, że w przypadku wprowadzenia w trybie zgodnym z prawem, ograniczeń w dostarczaniu  

i poborze energii elektrycznej, Zamawiający (Odbiorca) 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. 
 

§ 6 
Standardy jakości obsługi 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi w zakresie przedmiotu 
zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz zgodnie z obowiązującymi 
rozporządzeniami do w/w ustawy w zakresie zachowania standardów jakościowych obsługi. 

2. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi, Zamawiającemu na jego pisemny lub  
w Formie elektronicznej wniosek przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w § 42 
Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania  
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 503 z późn. zm.) 
albo w każdym później wydanym i ogłoszonym akcie prawnym, który określać będzie stawki bonifikat dla 
odbiorców. 

3. Wykonawca uwzględni należną Zamawiającemu bonifikatę na fakturze wystawionej za okres rozliczeniowy, 
którego dotyczy bonifikata, a jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, najpóźniej na fakturze za następny, bezpośrednio przypadający okres rozliczeniowy,  
w stosunku do okresu rozliczeniowego, którego dotyczy bonifikata. W przypadku braku możliwości 
uwzględnienia bonifikaty na fakturach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca uwzględni ją  
w fakturze korygującej do okresu rozliczeniowego, którego dotyczy bonifikata. 

4. Wykonawca nie gwarantuje ciągłości sprzedaży energii elektrycznej oraz nie ponosi odpowiedzialności za 
niedostarczenie energii elektrycznej do Zamawiającego w przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków 
siły wyższej, awarii w systemie dystrybucyjnym oraz awarii sieciowych, jak również z powodu wyłączeń 
dokonywanych przez OSD nie z winy Wykonawcy. Przez siłę wyższą rozumie się nieprzewidziane zdarzenia 
pozostające poza kontrolą Stron, których Strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, pomimo dołożenia 
wszelkich starań. W szczególności są to zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych (np. powodzie, 
huragany, trzęsienia ziemi itp.) lub nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego (wojna, stan wyjątkowy, 
ogłoszenia stanu klęski żywiołowej). Nie uznaje się za siłę wyższą w szczególności: 
a) strajków pracowników stron, 
b) utraty lub wstrzymania zewnętrznych źródeł finansowania bądź też pogorszenia standingu finansowego 

z innych przyczyn; w szczególności za siłę wyższą nie uważa się wstrzymania lub ograniczenia kredytu 
bądź gwarancji udzielonych przez instytucję finansową, 

c) trudności w pozyskaniu pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania zobowiązania. 
W przypadku, gdy działanie siły wyższej może wpłynąć na realizację przedmiotu Umowy, Strona dotknięta 
działaniem siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu 
okoliczności stanowiących siłę wyższą, pod rygorem utraty prawa powoływania się na te okoliczności  
w terminie jednego dnia od dnia, w którym dowiedziała się o wystąpieniu siły wyższej bądź od dnia, w którym 
z zachowaniem należytej staranności winni stwierdzić jej wystąpienie. 

 
§ 7 

Wynagrodzenie i zasady rozliczeń 
1. Strony zgodnie postanawiają, że na dzień podpisania Umowy szacowane wynagrodzenie umowne z tytułu 

Umowy należne Wykonawcy ustalone w oparciu o ceny jednostkowe netto energii elektrycznej i szacowany 
pobór energii elektrycznej dla wszystkich PPE opisanych w Załączniku nr 1 do Umowy wyniesie w kwocie 
netto: …….. zł, stawka podatku VAT 23%, podatek VAT w wysokości …….., kwota brutto ……… zł (słownie ...…). 

2. Szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 zostało skalkulowane przez Wykonawcę  
w oparciu o ceny jednostkowe netto energii elektrycznej (bez uwzględnienia podatku akcyzowego3)  
w wysokości: 
1) dla grup taryfowych C11, C12a, ,C12b, O11, O12, B11 (wszystkie strefy) - OŚWIETLENIE ULICZNE 

w wysokości:  …….. zł netto za 1 MWh 
2) dla grup taryfowych C11, C12a, C12b, B11, B23, C21, C22a, C23, G11 (wszystkie strefy) – OBIEKTY 

w wysokości:  …….. zł netto za 1 MWh 
3. Ceny jednostkowe netto energii elektrycznej zawierają wszelkie koszty i ryzyko związane z realizacją Umowy 

                                                           
3
 Zapis „bez uwzględnienia podatku akcyzowego” będzie miał zastosowanie w umowie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. 

z o.o. 
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w tym w szczególności koszty podatku akcyzowego oraz koszty wynikające z dokonywania bilansowania  
i rozliczeń handlowych. W okresie obowiązywania Umowy ceny jednostkowe netto energii elektrycznej będą 
stałe i nie będą podlegać zmianie, z wyjątkiem zmian, o których mowa w ust. 5 poniżej oraz w § 11 Umowy. 
3. (wariant 2) Ceny jednostkowe netto energii elektrycznej zawierają wszelkie koszty i ryzyko związane z 
realizacją Umowy w tym w szczególności koszty wynikające z dokonywania bilansowania i rozliczeń handlowych. 
Ze względu na posiadanie przez Zamawiającego koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej do cen 
jednostkowych netto energii elektrycznej nie dolicza się kosztów podatku akcyzowego. W okresie obowiązywania 
Umowy ceny jednostkowe netto energii elektrycznej będą stałe i nie będą podlegać zmianie, z wyjątkiem zmian, o 
których mowa w ust. 5 poniżej oraz w § 11 Umowy. 

4. Faktyczne wynagrodzenie Wykonawcy wynikać będzie z sumy Faktur rozliczeniowych, o których mowa w § 7 
ust. 9 i 10 Umowy, zapłaconych przez Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy, których wartość 
ustalana będzie zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 7 Umowy. 

5. Dla potrzeb ustalenia szacowanego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 przyjęto: 
1) stawkę podatku VAT w wysokości 23% 
2) wysokość podatku akcyzowego w wysokości 5,00 zł netto/1 MWh4. 
przy czym rozliczenia z tytułu pobranej energii elektrycznej dokonywane będą z zastosowaniem 
obowiązujących w danym okresie realizacji Umowy stawek podatku VAT i/lub podatku akcyzowego, co nie 
będzie traktowane jako zmiana Umowy i nie będzie wymagało sporządzenia aneksu do Umowy. 

6. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, np. z powodu zawinionego przez Wykonawcę opóźnienia  
w dokonaniu procedury zmiany sprzedawcy, o której mowa w § 2 ust. 2 Umowy lub utraty przez Wykonawcę 
koncesji, Generalnej umowy dystrybucyjnej, Zamawiający poniesie koszty rezerwowej sprzedaży energii 
elektrycznej, to Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy faktycznie 
poniesionymi kosztami energii elektrycznej, a wartością pobranej energii elektrycznej wynikającą z Umowy. 

7. Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w Okresach rozliczeniowych, obliczana będzie 
indywidualnie dla każdego PPE jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie 
odczytów wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny 
jednostkowej netto energii elektrycznej określonej w ust. 2 niniejszego paragrafu. Do wyliczonej należności 
netto Wykonawca doliczy podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązującej stawki w danym okresie 
rozliczeniowym. 

8. Rozliczenia kosztów sprzedanej energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie odczytów 
rozliczeniowych układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez OSD, zgodnie ze stosowanym 
przez niego Okresem rozliczeniowym. Okres rozliczeniowy stosowany przez Wykonawcę przy rozliczeniach  
z Zamawiającym za pobraną energię elektryczną musi być identyczny z okresem rozliczeniowym stosowanym 
przez OSD wobec Zamawiającego za usługi dystrybucyjne. W przypadku stwierdzenia różnicy w okresie 
rozliczeniowym, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie złożenia reklamacji. W przypadku wątpliwości 
Wykonawcy dotyczących trwania i zakończenia okresu rozliczeniowego zastosowanego przez OSD 
Zamawiający będzie udzielał na prośbę Wykonawcy informacji w tym zakresie. 

9. Zobowiązania za energię elektryczną regulowane będą na podstawie Faktur rozliczeniowych wystawionych 
przez Wykonawcę. 

10. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec Okresu rozliczeniowego, w terminie do 10 dni roboczych 
od otrzymania przez Wykonawcę odczytów wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych  
w układach pomiarowo-rozliczeniowych od OSD. W przypadku przedłużającego się terminu otrzymania przez 
Zamawiającego od Wykonawcy faktury za dany okres rozliczeniowy Zamawiający może zwrócić się do 
Wykonawcy o niezwłoczne wystawienie faktury, a jeżeli Wykonawca nie otrzymał od OSD danych 
pomiarowych lub otrzymane dane okażą się niepoprawne, Wykonawca poinformuje o tym fakcie 
Zamawiającego i wystąpi jednocześnie do OSD z reklamacją w sprawie otrzymania danych pomiarowych. 
Zamawiający może zwrócić się także do Wykonawcy o przedstawienie dowodów udzielonej odpowiedzi 
otrzymanej przez Wykonawcę od OSD oraz wystąpienia do OSD w przypadku nadal przedłużającego się 
terminu z otrzymaniem faktury od Wykonawcy za sprzedaż energii elektrycznej. 

11. Wraz z Fakturą rozliczeniową Wykonawca każdorazowo przedłoży specyfikację określającą ilość energii 
elektrycznej pobranej w poszczególnych PPE oraz wysokość należności z tego tytułu – o ile faktura nie zawiera 
takich informacji. Specyfikacja musi zawierać dane dotyczące nazwy i adresu PPE identyczne z nazwami 
określonymi w Załączniku nr 1 do umowy, numer PPE, grupę taryfową, ilość zużytej energii elektrycznej  
w poszczególnych strefach dla danego PPE. 

12. Faktury rozliczeniowe za pobraną energię elektryczną Wykonawca będzie wystawiał zgodnie z danymi 
Nabywcy i Odbiorcy wskazanymi w Załączniku nr 1 do Umowy oznaczając 
jako Nabywcę:  
……….. 
……… 
NIP …………. 

                                                           
4
 Zapis w ust. 5 pkt 3 wariant 2 będzie miał zastosowanie w umowie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
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a jako Odbiorcę/Zamawiającego jednostkę organizacyjną (bez wskazania numeru NIP tej jednostki) 5 
……………… 
……………… 
Wykonawca wystawiał będzie Faktury rozliczeniowe dla poszczególnych PPE za dany Okres rozliczeniowy 
według podziału/grupy określonego przez Odbiorcę/Zamawiającego w Załączniku nr 1 do Umowy. 
Odbiorca/Zamawiający nie dopuszcza łączenia na Fakturze rozliczeniowej PPE należących do innej 
grupy. W przypadku Odbiorcy innego niż Nabywca Faktury rozliczeniowe muszą być wystawiane  
i dostarczane/przekazywane na adres korespondencyjny/elektroniczny Odbiorcy, pod rygorem 
wstrzymania płatności. W trakcie realizacji zamówienia Odbiorca/Zamawiający może wskazać dodatkowy 
podział. 

13. Ustala się następujący sposób przesyłania/przekazywania Faktur rozliczeniowych: 
1) dla Faktur rozliczeniowych wystawianych w formie papierowej: 

Faktury rozliczeniowe przesyłane będą w formie papierowej na adres korespondencyjny Odbiorcy: 
………… 
………… 

2) dla Faktur rozliczeniowych w formie elektronicznej:6 
Faktury rozliczeniowe przekazywane będą w formie elektronicznej z adresu poczty elektronicznej 
Wykonawcy: 
…………………..@…………………..  
na adres poczty elektronicznej Odbiorcy 
…………………..@………………….. 
a) Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności w przypadku braku zapłaty lub opóźnienia w 

zapłacie należności wynikającej z faktury, która została wysłana z innego adresu poczty 
elektronicznej niż wyżej wskazany lub na inny adres poczty elektronicznej niż wyżej wskazany. 

b) Zmiana powyższych adresów poczty elektronicznej wymaga zmiany Umowy w formie aneksu, 
zawartego pod rygorem nieważności w formie pisemnej lub w Formie elektronicznej. 

c) Zamawiający dopuszcza możliwość samodzielnego pobierania Faktur rozliczeniowych z portalu 
Wykonawcy, z indywidualnego konta utworzonego dla Zamawiającego, uwierzytelnionego loginem  
i hasłem, pod warunkiem przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu, niezbędnych informacji 
dotyczących sposobu ich pobierania oraz pod warunkiem informowania osób wskazanych w § 10 ust. 
2 pkt 1 Umowy o wystawionej fakturze, za pośrednictwem poczty elektronicznej, najpóźniej dnia 
następnego po wystawieniu Faktury rozliczeniowej. 

d) W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, nie należy wystawiać faktury papierowej 
3) dla Faktury rozliczeniowych w formie ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego 

Ustrukturyzowane faktury elektroniczne należy przekazywać za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania www.efaktura.gov.pl (dalej jako: „PEF“) zgodnie z ustawą z dnia  
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666), na 
skrzynkę Odbiorcy/Zamawiającego. Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura 
elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 6 ustawy o fakturowaniu, a nadto faktura 
ta, lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy i zamówienia, których dotyczy. Zamawiający 
udostępni Wykonawcy numery identyfikacyjne PEPPOL/PEF niezwłocznie, na jego żądanie. 

14. Wybór formy doręczenia faktury, o których mowa w ust. 13 należy do Wykonawcy. 
15. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia wynikającego z danej Faktury rozliczeniowej Wykonawcy 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………… prowadzony przez ……………, który został ujęty 
w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96 b ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tzw. „biała lista podatników VAT”), w terminie do 30 dni od 
daty prawidłowo wystawionej Faktury rozliczeniowej przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że Wykonawca 
zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu Faktury rozliczeniowej w ciągu 7 dni od dnia jej wystawienia. 
W razie niezachowania terminu doręczenia, termin płatności wskazany w Fakturze rozliczeniowej zostanie 
automatycznie przedłużony o czas wynikający z jego opóźnienia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

16. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego wskazanego w ust. 15 powyżej, Wykonawca w formie 
pisemnej albo Formie elektronicznej, niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego na adres 
korespondencyjny wskazany w § 10 ust. 2 pkt 1 Umowy, w innym przypadku Wykonawca przyjmuje na siebie 
odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikające z braku powiadomienia Zamawiającego 
 o zaistniałych zmianach. Zmiana rachunku bankowego właściwego do zapłaty wymaga zmiany Umowy  
w formie aneksu do Umowy, sporządzonego i podpisanego przez Strony w formie pisemnej lub Formie 
elektronicznej. 

                                                           
5
 zapisy zostaną dostosowane adekwatnie do treści zawieranej umowy z danym Odbiorcą 

6
 zapisy zostaną dostosowane adekwatnie do treści zawieranej umowy z danym Odbiorcą i będą dotyczyły Odbiorców, którzy dopuszczą 

możliwość otrzymywania Faktur rozliczeniowych w formie elektronicznej. Ustalenie Odbiorców nastąpi po wyborze oferty 
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17. Zamawiający dopuszcza, o ile wynika to z posiadanego przez Wykonawcę systemu bilingowego, możliwość 
przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu, w formie pisemnej lub w Formie elektronicznej, najpóźniej  
14 dni przed dostarczeniem Zamawiającemu pierwszej Faktury rozliczeniowej, generowanego systemowo 
numeru rachunku bankowego lub numeru rachunku wirtualnego, który jest powiązany z rachunkiem 
rozliczeniowym należącym do Wykonawcy, znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów 
prowadzonych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy o podatku 
od towarów i usług (VAT), który będzie wskazywany przez Wykonawcę na każdej wystawionej przez 
Wykonawcę dla Zamawiającego Fakturze rozliczeniowej, i na który Zamawiający będzie dokonywał zapłaty 
wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z Umowy. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego lub 
wirtualnego podanego przez Wykonawcę Odbiorcy/Zamawiającemu, postanowienia ust. 16 powyżej mają 
odpowiednie zastosowanie. 

18. Płatność dokonana zostanie w złotych. Zapłatę uznaje się za dokonaną w dniu obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego, na podstawie polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 15 
powyżej lub wynikający z postanowień ust. 16 powyżej, z zastrzeżeniem ust. 17 powyżej. 

19. Zamawiający oświadcza, że płatności na rzecz Wykonawcy za wystawione przez niego Faktury rozliczeniowe, 
będzie realizował z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. 

20. Zapłata wynagrodzenia objętego Fakturą rozliczeniową Wykonawcy może być pomniejszona o kwoty potrąceń 
dokonanych przez Zamawiającego, w szczególności w związku z naliczeniem kar umownych lub odszkodowań, 
na co Wykonawca wyraża zgodę. 

21. W przypadku opóźnienia w zapłacie kwoty wynikającej z Faktury rozliczeniowej, Wykonawca jest uprawniony 
do żądania zapłaty przez Zamawiającego odsetek, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, za każdy 
dzień opóźnienia. 

22. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości wystawionej Faktury rozliczeniowej, Zamawiającemu 
przysługuje prawo do wniesienia reklamacji, którą Wykonawca ma obowiązek rozpatrzyć w terminie 14 dni od 
daty jej doręczenia. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Wykonawca niezwłocznie wystawi i dostarczy 
fakturę korygującą z terminem płatności jak dla faktury pierwotnej. W przypadku powstania - w wyniku 
uwzględnienia reklamacji – nadpłaty, powstałą nadpłatę Wykonawca zwróci na wskazany rachunek bankowy 
w terminie 14 dni kalendarzowych zgodnie z pisemnym żądaniem Zamawiającego lub, jeżeli Zamawiający nie 
wystąpi z takim żądaniem, zaliczy na poczet przyszłych zobowiązań. W przypadku powstania niedopłaty 
Zamawiający dokona na podstawie faktury korygującej, zapłaty brakującej kwoty. 

23. Wniesienie przez Zamawiającego reklamacji do Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku terminowej zapłaty 
należności w wysokości określonej na fakturze, chyba że: 
1) Faktura rozliczeniowa wystawiona została niezgodnie z treścią ust. 7 i 8, tj. zawiera nieprawidłowe 

zużycia energii elektrycznej lub wystawiona została w oparciu o zużycie szacowane lub prognozowane ze 
statusem „*” wg oznaczeń OSD a nie w oparciu o dane poprawne ze statusem „+” wg oznaczeń OSD  
tj. odczyty po zakończeniu okresu rozliczeniowego przekazane Wykonawcy przez OSD, 

2) Faktura rozliczeniowa zawiera PPE nie należące do Odbiorcy/Zamawiającego i/lub nie objęte Umową, 
3) uwzględnione na Fakturze rozliczeniowej ceny za energię elektryczną są niezgodne z cenami opisanymi  

w § 7 ust. 2 Umowy lub zawierają dodatkowe nieuwzględnione w Umowie opłaty, 
4) Faktura rozliczeniowa wystawiona została niezgodnie z treścią ust. 12, tj. zawiera innego Odbiorcę  
5) Faktura rozliczeniowa została przesłana/przekazana na inny adres niż wskazany w Umowie, 
6) Faktura rozliczeniowa obejmuje okres rozliczeniowy wykraczający poza okres dostaw przewidziany  

w § 4 ust. 1 Umowy. 
W takiej sytuacji bieg terminu płatności przedmiotowej Faktury rozliczeniowej ulega zawieszeniu do czasu 
rozpatrzenia reklamacji oraz dostarczenia przez Wykonawcę korekty faktury. 

24. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego PPE 
Zamawiającego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie należności za pobraną energię elektryczną lub  
w przypadku, gdy OSD dokona korekty danych pomiarowych przekazanych Wykonawcy za dany okres 
rozliczeniowy lub korekty faktur dla Zamawiającego, na podstawie których Wykonawca wystawi Faktury 
rozliczeniowe Zamawiającemu, Wykonawca dokonuje korekty uprzednio wystawionych Faktur 
rozliczeniowych Zamawiającemu według poniższych zasad: 
1) korekta faktur w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości, o których mowa w § 7 ust. 24 obejmuje cały 

okres rozliczeniowy lub okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości lub błędy, 
2) podstawą rozliczenia przy korekcie faktur, o których mowa w § 7 ust. 24 pkt 1) jest wielkość błędu 

wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego, zgodnie ze skorygowanymi danymi przekazanymi 
Wykonawcy przez OSD, 

3) nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń podlega zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy 
okres rozliczeniowy, chyba, że Zamawiający zażąda jej zwrotu, 

4) niedopłata wynikająca z korekty rozliczeń podlega zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy 
okres rozliczeniowy lub będzie płatna przez Zamawiającego na podstawie faktury korygującej jeżeli 
Wykonawca wystawi korektę faktury. 
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§ 8 
Kary umowne 

1. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych i żądania ich zapłaty przez Wykonawcę  
w następujących przypadkach i w następujących kwotach: 
1) w przypadku utraty przez Wykonawcę przed zakończeniem realizacji Umowy uprawnień, koncesji na 

obrót energię elektryczną, Generalnej umowy dystrybucyjnej, bądź jakichkolwiek innych dokumentów  
(w tym umów umożliwiających świadczenie usług bilansowania handlowego) niezbędnych do należytego 
i nieprzerwanego wykonywania Przedmiotu Umowy - w wysokości 10,00% wartości brutto 
wynagrodzenia, o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy, 

2) w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn za 
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, innych niż opisane w pkt 1 powyżej, w wysokości 10,00% 
wartości brutto wynagrodzenia, o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy; uprawnienie do żądania przez 
Zamawiającego zapłaty kary umownej powstaje z dniem, w którym zostało złożone drugiej Stronie 
oświadczenie woli o wypowiedzeniu lub odstąpieniu, choćby jego skutek w tym dniu jeszcze nie nastąpił. 

2. W przypadku, gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego jest większa od kary umownej, a także  
w przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn, dla których nie zastrzeżono kary umownej, Zamawiający jest 
uprawniony do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego – 
niezależnie od tego, czy realizuje uprawnienia do otrzymania kary umownej. W przypadku, gdy wysokość 
poniesionej szkody jest większa od kary umownej, Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego 
wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

3. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 21 dni od daty otrzymania żądania ich zapłaty. Zapłata należności 
nastąpi na rachunek bankowy wskazany w żądaniu zapłaty. Zamawiający jest uprawniony do potrącania 
należnej kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Łączna wysokość kar umownych, jakie Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, zostaje ograniczona do kwoty stanowiącej 20,00% 
wartości brutto wynagrodzenia, określonej w § 7 ust. 1 Umowy. 

5. Zamawiający jest uprawniony do potrącania wierzytelności wobec Wykonawcy z tytułu kar umownych  
z wierzytelnościami Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia określonego w Umowie, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Zamawiający może dokonać potrącenia, o którym mowa w ust. 5, w każdym przypadku powstania uprawnienia 
do żądania zapłaty kary umownej, choćby jego wierzytelność z tego tytułu nie była jeszcze wymagalna (nie 
upłynął jeszcze termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej). 

7. Dla wykonania prawa potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego odrębnego 
oświadczenia woli, przy czym przyjmuje się, że: Zamawiający wykonał prawo potrącenia w dniu, w którym 
upłynął najbliższy, przypadający po przekazaniu przez Zamawiającego żądania zapłaty kary umownej, termin 
do zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy albo odpowiedniej części tego 
wynagrodzenia, a wynagrodzenie albo jego odpowiednia część nie zostało przez Zamawiającego zapłacone. 

8. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy, a Zamawiającego od 
obowiązku zapłaty wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 4–7. 

9. W każdym przypadku, 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) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku 
odstąpienia od Umowy/rozwiązania Umowy, w wyniku którego doszło do realizacji dostaw rezerwowych, 
odszkodowanie uwzględnione zostaje w zastrzeżonych w niniejszym paragrafie karach umownych,  
a odszkodowanie przewyższające naliczone odpowiednio kary umowne zastrzeżone jest zgodnie z ust. 2 
niniejszego paragrafu. 
 

§ 9 
Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy: 
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu 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 podstawowemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP, 
b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy PZP, 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 

258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, 
które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 
2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii 
Europejskiej. 
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2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. lit. a), Zamawiający odstępuje od Umowy w części, której zmiana 
dotyczy. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, prawo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy 
przysługuje Zamawiającemu, w terminie do końca obowiązywania Umowy, ze skutkiem na ostatni dzień 
miesiąca rozliczeniowego, następującego po miesiącu, w którym Zamawiający złożył oświadczenie  
o odstąpieniu od Umowy. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  
z tytułu wykonania części Umowy. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy również w następujących okolicznościach, jeżeli: 
1) Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z jej postanowieniami, w tym w szczególności  

w sposób sprzeczny z obowiązującymi z przepisami ustawy Prawa energetycznego lub rażąco nie 
wywiązuje się z pozostałych obowiązków określonych w Umowie, przy czym prawo do odstąpienia może 
zostać wykonane, jeżeli Zamawiający wezwał Wykonawcę do zaprzestania naruszeń i usunięcia ich 
skutków, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin nie krótszy niż 14 dni, a mimo upływu tego 
terminu Wykonawca nie zaprzestał naruszeń, ani nie usunął ich skutków, 

2) w stosunku do Wykonawcy sąd odmówi ogłoszenia upadłości z uwagi na niewystarczające aktywa na 
prowadzenie upadłości, jeżeli Wykonawca zawrze z wierzycielami układ powodujący zagrożenie dla 
realizacji Umowy lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy oraz jeżeli w wyniku wszczętego 
postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części, 

3) Wykonawca utracił uprawnienia, koncesję na obrót energię elektryczną, Generalną umowę dystrybucyjną, 
bądź jakiekolwiek inne dokumenty (w tym umowy umożliwiające świadczenie usług bilansowania 
handlowego) niezbędne do należytego i nieprzerwanego wykonywania Przedmiotu Umowy, 

4) Wykonawca powierzył wykonanie Umowy osobie trzeciej bez uprzedniej, pisemnej lub w Formie 
elektronicznej, zgody Zamawiającego, 

5) wartość kar umownych, o których mowa w § 8 Umowy, w okresie realizacji Umowy przekroczy 10,00% 
wartości brutto wynagrodzenia, o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy.  
W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 1-5 prawo odstąpienia od Umowy 
przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny 
uzasadniającej odstąpienie od Umowy, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca rozliczeniowego, 
następującego po miesiącu, w którym Zamawiający złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. W tym 
przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 
Umowy. 

6. Powyższe uprawnienia Zamawiającego nie uchybiają możliwości odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia 
przez którąkolwiek ze Stron, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. 

7. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy lub wypowiedzeniu Umowy należy złożyć drugiej stronie w formie 
pisemnej albo Formie elektronicznej pod rygorem nieważności. Oświadczenie to musi zawierać uzasadnienie. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy lub wypowiedzenia Umowy zgodnie z powyższymi postanowieniami, 
Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia wyłącznie za dostarczoną energię elektryczną w trakcie 
obowiązywania Umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 

9. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznie wykonanego zakresu Przedmiotu Umowy przez 
Wykonawcę na podstawie Umowy.  

10. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub jej wypowiedzenia, Zamawiający zachowuje 
uprawnienie do żądania zapłaty przez Wykonawcę kar umownych, jeśli uzyskał takie uprawnienie. 

11. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego, jakie mogą powstać w związku  
z odstąpieniem od Umowy lub wypowiedzeniem Umowy przez Zamawiającego, w tym uprawnień do żądania 
od Zamawiającego zwrotu wydatków poniesionych w celu należytego jej wykonania oraz uprawnień do 
żądania naprawienia szkody, gdyby na skutek odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia powstała szkoda, 
za którą Zamawiający mógłby ponosić odpowiedzialność. 

 
§ 10 

Porozumiewanie się stron 
1. Strony zobowiązują się do zapewnienia należytego współdziałania i koordynacji działań nad prawidłowością 

realizacji Umowy. 
2. Do współdziałania przy wykonaniu Umowy, za nadzór nad realizacją Umowy oraz koordynację działań nad 

prawidłowością realizacji Umowy, w tym w szczególności do bieżących uzgodnień, monitorowania należytego 
wykonania Umowy, składania wniosków lub reklamacji w sprawie ilości pobranej energii elektrycznej i jej 
rozliczeń, odpowiadają: 
1) ze strony Zamawiającego:  

……………….., tel. …………, e-mail: …………... 
2) ze strony Wykonawcy: 
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……………….., tel. …………, e-mail: …………... 
3. Strony zastrzegają sobie możliwość zmiany osób wymienionych w ust. 2 lub ich danych kontaktowych. Strona 

zmieniająca powiadomi drugą Stronę o zmianie, w formie pisemnej albo Formie elektronicznej, bez 
konieczności sporządzania aneksu do Umowy. 

4. O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia i zawiadomienia dokonywane przez Strony,  
a wynikające z postanowień Umowy lub związane z jej zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązaniem, winny 
być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej lub w Formie elektronicznej pod rygorem nieważności. 
Zawiadomienia i oświadczenia dokonywane w innej formie nie wywołują skutków prawnych ani faktycznych. 

5. W zakresie roboczego współdziałania przy wykonywaniu Umowy dopuszczalne jest porozumiewanie się Stron 
za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 
§ 7 

Podwykonawstwo 
1. Wykaz podwykonawców lub innych podmiotów, na których zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 118-120 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,  
o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy PZP  
………………………..…………. 
………………………..…………. 

2. Zgodnie z treścią art. 462 ust. 7 Ustawy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu 
udostępniającego zasoby, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 
Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Zmiana podwykonawcy, o którym mowa w ust. 1 wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. 
4. W celu dokonania zmiany, o której mowa w ust. 3, Wykonawca złoży wniosek o zmianę podwykonawcy przed 

przystąpieniem nowego podwykonawcy do realizacji części Umowy powierzonej podwykonawcy, w terminie 
umożliwiającym jego ocenę i zajęcie stanowiska, zgodnie z ust. 2.  

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca załączy dokumenty odpowiednio potwierdzające spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie tego postępowania, 
zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę podwykonawcom części zamówienia wskazanych w Ofercie, 
Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wykonanie prac powierzonych podwykonawcy, za które będzie 
odpowiadał przed Zamawiającym jak za działania własne.. 

 
§ 11 

Zmiany w Umowie 
1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy, poza wyjątkami wskazanymi w Umowie, będą mogły być dokonywane 

wyłącznie w zakresie dopuszczonym ustawą PZP i wymagają zgodnej woli Stron oraz zachowania formy 
pisemnego lub w Formie elektronicznej aneksu do Umowy pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem 
wyjątków przewidzianych w Umowie. 

2. Niedopuszczalne są zmiany postanowień Umowy powodujące, że charakter Umowy zmienia się w sposób 
istotny w stosunku do Umowy pierwotnej, z wyjątkiem możliwości dokonania zmian przewidzianych w art. 
455 Ustawy Pzp oraz w niniejszym paragrafie. 

3. Zmiana Umowy jest istotna, jeżeli powoduje, że charakter Umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do 
pierwotnej umowy, w szczególności jeżeli zmiana: 
1) wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to 

wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści, 
2) narusza równowagę ekonomiczną Stron Umowy na korzyść Wykonawcy, w sposób nieprzewidziany  

w pierwotnej Umowie, 
3) w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z Umowy, 
4) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą  

w przypadkach innych, niż wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp. 
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: 
1) zmiany stawki podatku VAT przyjętej do określenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w ujęciu 

brutto, która zacznie obowiązywać po dniu zawarcia Umowy. W takim przypadku, w okresie od dnia 
obowiązywania zmienionej stawki podatku VAT, odpowiedniej zmianie ulegnie wysokość ceny 
jednostkowej brutto Energii oraz wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym zmiana dotyczyć 
będzie wyłącznie tej części należności Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być 

                                                           
7
 postanowienia § .. Umowy będą miały zastosowanie w przypadku oferty złożonej przez Wykonawcę z udziałem podwykonawców 
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stosowana zmieniona stawka podatku. Zmiana następuje automatycznie z dniem wejścia w życie 
zmienionych przepisów, nie wymaga oświadczenia woli Zamawiającego, ani zawarcia aneksu do umowy, 

2) zmiany wysokości stawki podatku akcyzowego, która zacznie obowiązywać po dniu zawarcia Umowy. 
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie poprzez zastosowanie zmienionej stawki 
podatku akcyzowego. Zmianie ulegnie wysokość cen jednostkowych netto energii elektrycznej oraz 
wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywanie Umowy w okresie od dnia 
obowiązywania zmienionej stawki podatku akcyzowego, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej 
części wynagrodzenia należnego Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być 
stosowana zmieniona stawka akcyzy. Zmiana następuje automatycznie z dniem wejścia w życie 
zmienionych przepisów, nie wymaga oświadczenia woli Zamawiającego, ani zawarcia aneksu do umowy, 

3) w przypadku utraty przez Zamawiającego koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej ceny jednostkowe 
netto energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z doliczenia kwoty podatku 
akcyzowego, od dnia zaistnienia zmian. Zmiana taka wymaga sporządzania aneksu do Umowy w formie 
pisemnej albo Formie elektronicznej. Jednocześnie w przypadku zmiany wysokości stawki podatku 
akcyzowego, która zacznie obowiązywać po dniu zaistnienia zmian, o których mowa w daniu pierwszym, 
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie poprzez zastosowanie zmienionej stawki 
podatku akcyzowego. Zmianie ulegnie wysokość cen jednostkowych netto energii elektrycznej oraz 
wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywanie Umowy w okresie od dnia 
obowiązywania zmienionej stawki podatku akcyzowego, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej 
części wynagrodzenia należnego Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być 
stosowana zmieniona stawka akcyzy. Zmiana następuje automatycznie z dniem wejścia w życie 
zmienionych przepisów, nie wymaga oświadczenia woli Zamawiającego, ani zawarcia aneksu do umowy,8 

4) gdy nastąpi zwiększenie lub zmniejszenie liczby PPE wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy, przy 
czym zmiana liczby PPE wynikać może z zamknięcia lub likwidacji obiektu, zmiany PPE do celów 
wytwórczych, w przypadku przekazania zarządu, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu podmiotowi, 
zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany 
sprzedawcy, w tym w przypadku zaistnienia przeszkód uniemożliwiających rozwiązanie dotychczas 
obowiązujących umów, budowy nowych PPE, dodania PPE. W takim przypadku odpowiedniej zmianie 
ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywanie Umowy, stosownie do ilości 
dostarczonej energii elektrycznej, 

5) gdy nastąpi zmiana grupy taryfowej dla PPE objętego Umową, w obrębie grup taryfowych ujętych w § 7 
ust. 2 Umowy. Zmiana wymaga sporządzania aneksu do Umowy w formie pisemnej albo Formie 
elektronicznej, 

6) zmiany terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej do poszczególnych PPE, jeżeli zmiana ta wynika  
z okoliczności niezależnych od Stron, w szczególności z przedłużającej się procedury zmiany sprzedawcy, 
przedłużający się proces rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży. Zmiana następuje 
automatycznie, nie wymaga oświadczenia woli Zamawiającego, ani zawarcia aneksu do Umowy, 

7) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację Umowy lub dokonania czynności, lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej, 
jak również inne organy, których działanie wymaga wydawania decyzji o charakterze administracyjnym, 
w tym opóźnienia lub odmowy w wydawaniu tych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn 
niezawinionych przez Wykonawcę, bez zmiany jednostkowych cen netto energii elektrycznej określonych 
w ofercie Wykonawcy, 

8) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie Umowy, które to działania nie wynikają z winy 
którejkolwiek ze Stron lub zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności o charakterze zewnętrznym 
pozostających poza kontrolą Stron (władcze działania organów państwowych, samorządowych, działania 
wojenne itp.), których nie można przewidzieć i zostały spowodowane przyczynami niezawinionymi przez 
Strony, 

9) interwencji Państwa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na obniżenie 
kosztów realizacji przedmiotowej Umowy. Zmiana następuje automatycznie z dniem wejścia w życie 
zmienionych przepisów, nie wymaga oświadczenia woli Zamawiającego, ani zawarcia aneksu do umowy, 

10) utworzenia przez Wykonawcę na podstawie art. 45 ust. 4 a ustawy Prawo energetyczne odrębnej grupy 
taryfowej dla odbiorców będących jednostkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ustawie z 
dnia 17.12.2021r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U z 2021 r., poz. 2490 z późn. zm.), odbiorca ten 
uprawniony będzie do zmiany grupy taryfowej oraz zmiany ceny jednostkowej netto energii elektrycznej 
zgodnie z obowiązującymi dla tej taryfy cenami, 

11) oznaczenia danych dotyczących Nabywcy/Odbiorcy faktury, 
12) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy, 

                                                           
8
 Zapis będzie miał zastosowanie w umowie dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu 
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13) zmiany podwykonawców, którzy zostali wskazani w ofercie Wykonawcy9. 
5. Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy na inny podmiot niż 

Zamawiający w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu, do którego dostarczana jest energia 
elektryczna na podstawie Umowy. W takim przypadku cesja nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 12 
Ochrona danych osobowych 

1. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), dalej „RODO”, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest …………..., 
2) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a 

także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych tel. …………….. ,  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym  z 
realizacją niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), dalej „RODO”, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest …………………..  
2) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a 

także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych tel. …………………,  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO wyłącznie w celu 
związanym z realizacją niniejszej Umowy. 

 
§ 13 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie aktualnie obowiązujące przepisy 

prawa, w tym zwłaszcza przepisy ustawy Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks cywilny 
oraz przepisy ustawy PZP wraz z aktami wykonawczymi. 

2. Jeżeli powstaną spory dotyczące wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający i Wykonawca dołożą wszelkich 
starań, aby rozwiązać je polubownie. 

3. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporu, Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu 
powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego, chyba że sprawy sporne wynikające  
z Umowy będą należeć do kompetencji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego w formie pisemnej lub  
w Formie elektronicznej w przypadku zmian danych rejestrowych, ogłoszenia przez sąd upadłości lub 
postępowania układowego Wykonawcy, wszczęcia postępowania egzekucyjnego w wyniku czego może 
nastąpić zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej jego części, mających znaczenie dla wykonania Umowy, pod 
rygorem skutków prawnych dla Wykonawcy, wynikających z faktu niepowiadomienia. 

5. Reprezentanci Wykonawcy podpisujący Umowę oświadczają, że są umocowani do jej zawarcia. Umocowanie 
nie uległo zmianie ani nie zostało odwołane, a dane Wykonawcy zawarte w Umowie oraz w przedłożonych 
dokumentach rejestrowych, są zgodne ze stanem faktycznym w momencie podpisywania Umowy. 

6. Strony ustalają, że dla ważności aneksu wymagane jest aby dokument obejmujący jego treść został 
odpowiednio – podpisany albo opatrzony kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przez obie Strony. 

7. Umowę sporządzono w ….. jednobrzmiących egzemplarzach – …… egzemplarz dla Zamawiającego, ….. 
egzemplarz dla Wykonawcy. 

8. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 
1) Załącznik nr 1 - wykaz punktów poboru energii elektrycznej 
2) Załącznik nr 2 – pełnomocnictwo 
3) Załącznik nr 3 – wykaz wystawionych faktur 

 
 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
 

                                                           
9 postanowienia § 11 ust. 4 pkt 10) Umowy będą miały zastosowanie w przypadku oferty złożonej przez Wykonawcę z udziałem 
podwykonawców 
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Załącznik nr 1 do Umowy nr …. 
WYKAZ PUNKTÓW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

(zostanie dołączony przed zawarciem Umowy – stanowi załącznik r 2 do SWZ) 
I GRUPA ODBIORCÓW 
 
Nazwa i adres Nabywcy faktur Nazwa i adres Odbiorcy (Zamawiającego)/wysyłki faktur 
…………………………… …………………………… 
…………………………… …………………………… 
NIP …………………………… 
 

L.p. 

DANE PUNKTU POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ Okres dostaw 
Szacowane zużycie  

w kWh 
na …. rok 

Szacowane zużycie  
w kWh 

na …. rok 

Szacowane zużycie  
w kWh 

na …. rok 

Nazwa obiektu Miejscowość Ulica Numer 
Kod 

pocztowy 
Poczta Nazwa OSD 

Nazwa 
obecnego 

Sprzedawcy 

Zmiana 
sprzedawcy/ 

umowa 
Numer PPE 

Numer 
licznika 

Grupa 
taryfowa 

Moc 
umowna 

Od Do I strefa II strefa I strefa II strefa I strefa II strefa 

                      

                      

 
 
II GRUPA ODBIORCÓW 
 
Nazwa i adres Nabywcy faktur Nazwa i adres Odbiorcy (Zamawiającego)/wysyłki faktur 
…………………………… …………………………… 
…………………………… …………………………… 
NIP …………………………… 
 

L.p. 

DANE PUNKTU POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ Okres dostaw 
Szacowane zużycie  

w kWh 
na …. rok 

Szacowane zużycie  
w kWh 

na …. rok 

Szacowane zużycie  
w kWh 

na …. rok 

Nazwa obiektu Miejscowość Ulica Numer 
Kod 

pocztowy 
Poczta Nazwa OSD 

Nazwa 
obecnego 

Sprzedawcy 

Zmiana 
sprzedawcy/ 

umowa 
Numer PPE 

Numer 
licznika 

Grupa 
taryfowa 

Moc 
umowna 

Od Do I strefa II strefa I strefa II strefa I strefa II strefa 

                      

                      

 
 

ZAMAWIAJĄCY:            WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 2 do Umowy nr …. 
 

………….., dnia …………… r. 

 
 

PEŁNOMOCNICTWO 
 
 
 
 
…………………………… 
zwany w dalszej części „Mocodawcą” 
reprezentowany przez: 
…………….. - ………………….. 
 
niniejszym udziela pełnomocnictwa: 
………………………………………………………………………………………………… 
zwany w dalszej części „Pełnomocnikiem” 
 
 
do dokonania w imieniu i na rzecz Mocodawcy następujących czynności związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej: 
1) zgłoszenia odpowiedniemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z …………….. Umowy Sprzedaży 

Energii Elektrycznej oraz wybranego sprzedawcę rezerwowego, zgodnie ze złożonym poniżej oświadczeniem, 
2) zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji (zawierającej m.in. umocowanie Operatora Systemu Dystrybucyjnego do 

zawarcia w imieniu Odbiorcy umowy sprzedaży energii elektrycznej ze sprzedawcą rezerwowym wskazanym przez 
mocodawcę w treści nin. pełnomocnictwa), w tym przez złożenie Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego wyłącznie 
wymaganego oświadczenia według wzoru skutkującego zawarciem takiej umowy pomiędzy mocodawcą i Operatorem 
Systemu Dystrybucyjnego. Powołane oświadczenie złożone przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy  zawierać będzie m.in.  
bezwarunkową zgodę  na zawarcie pomiędzy mocodawcą, a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego  umowy na czas 
nieoznaczony na warunkach wynikających ze wzoru umowy zamieszczonego na stronie internetowej Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego oraz na warunkach obowiązującej taryfy  Operatora Systemu Dystrybucyjnego i Instrukcji Ruchu  
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej  jak również w zakresie warunków technicznych świadczenia usługi dystrybucji, grupy 
taryfowej, okresu rozliczeniowego aby były to warunki dotychczasowe. Powołane oświadczenie zawierać będzie także  
zobowiązanie o przestrzeganiu przez mocodawcę warunków korzystania z usług dystrybucji energii elektrycznej oraz 
zobowiązanie do terminowej zapłaty należności za usługi dystrybucyjne świadczone przez OSD. Należności za usługi 
dystrybucji z zawartej umowy uiszcza sam mocodawca, i mocodawca oraz inne podmioty, którym pełnomocnictwo zostanie 
przedłożone,  przyjmują do wiadomości  że pełnomocnik nie udziela za nie poręczenia, w tym w zakresie długu przyszłego,  
i składanego oświadczenia nie można rozumieć w ten sposób, że pełnomocnik takiego poręczenia udzielił, 

3) reprezentowania udzielającego pełnomocnictwa, przed Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych ze 
zmianą sprzedawcy energii elektrycznej, 

4) udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie w/w czynności pracownikom ……… oraz innym osobom które bezpośrednio 
lub pośrednio są zobowiązane względem …….. do wykonywania takich czynności oraz właściwemu Operatorowi Systemu 
Dystrybucyjnego i jego pracownikom, w zakresie zawarcia w imieniu Odbiorcy umowy sprzedaży rezerwowej ze sprzedawcą 
rezerwowym na warunkach określonych przez tego sprzedawcę. 

5) dokonania innych czynności, jakie będą konieczne do przeprowadzenia działań o których mowa w pkt od 1 do 4. 
 

Oświadczam(y), że: 
- w przypadku, gdy w powiadomieniu o zawartej umowie sprzedaży do Operatora Systemu Dystrybucyjnego wymagane jest 
wskazanie sprzedawcy rezerwowego, jako wybranego sprzedawcę rezerwowego należy wskazać:  
☐  ……………………. 

☐Sprzedawcę, który na terenie OSD, na którym znajdują się PPE mocodawcy, pełni rolę sprzedawcy z urzędu, a w przypadku gdy 
sprzedawcą z urzędu jest pełnomocnik, pierwszego sprzedawcę rezerwowego, który nie jest pełnomocnikiem, z aktualnej na dzień 
zgłoszenia zmiany sprzedawcy listy sprzedawców rezerwowych opublikowanej przez OSD. 
 
Niniejsze pełnomocnictwo udzielone zostaje na czas nieoznaczony jednak nie dłuższy niż czas obowiązywania umowy sprzedaży 
energii elektrycznej zawartej z ……... do dnia 31.12.2023r. i może zostać odwołane w każdym czasie. 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………. 
(podpis Mocodawcy) 
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Załącznik nr 3 do Umowy nr …. 
 
 

WYKAZ WYSTAWIONYCH FAKTUR 
 
 

L.p. Nazwa Odbiorcy Numer NIP Numer PPE Data faktury Numer faktury Rodzaj faktury 
Okres 

rozliczeniowy  
OD 

Okres 
rozliczeniowy  

DO 

Zużycie energii 
elektrycznej  
w kWh/MWh 

I strefa 

Zużycie energii 
elektrycznej  
w kWh/MWh 

II strefa 

Zużycie energii 
elektrycznej  
w kWh/MWh 

III strefa 

Wartość faktury brutto 

             

             

 


