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Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 
 

WZÓR 
UMOWA NR …/PB/2022 

 
zawarta w dniu ……...2022 r. w Dęblinie pomiędzy: 
Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie 
ul. Towarowa 2D, 08-530 Dęblin, NIP 7162515927, REGON 432311323, zarejestrowaną 
w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000110247, kapitał 
zakładowy 49 446 500,00 zł 
e-mail: mzgk@mzgk.pl, tel. 81 883 01 03 
zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym (Odbiorcą) 
reprezentowaną przez:  
Prezesa Zarządu – Tomasza Bobrowskiego 
a 
dot. osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą: 

Panią/em ………………… zamieszkałą/łym …………………..………, PESEL ………………, 
prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą ……………………………..….. z siedzibą 
……………………… posiadającą/ym wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, posługującą/ym się numerami NIP ……………., REGON ……………….….., 
e-mail: ……., tel. ………, faks ……… 
zwaną/ym w dalszym ciągu umowy Wykonawcą (Sprzedawcą), 
 
dot. podmiotów wpisanych do KRS 

………………………………………, NIP …………………………, REGON ……………., 
zarejestrowaną w …………………..………………..…….. pod numerem KRS …………………, 
e-mail: ………….., tel. ………………………., faks ……………………… 
zwaną w dalszym ciągu umowy Wykonawcą (Sprzedawcą) 
reprezentowaną przez: 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
łącznie zwanymi „Stronami” 
 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w ramach zamówienia 
sektorowego, którego wartość jest niższa niż progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy 
z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, i do którego nie stosuje się przepisów ustawy 
Pzp, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zawarto umowę o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej przez Wykonawcę 

(Sprzedawcę) na rzecz Zamawiającego (Odbiorcy) do wszystkich Punktów Poboru 
Energii określonych w załączniku do umowy. 

2. Podstawą do ustalenia warunków Umowy są w szczególności: 
1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2021 r. poz. 716 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, zwana dalej Prawem 
energetycznym, 

2) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1740 ze zm.), zwana dalej Kodeksem cywilnym, 

3) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2021 r. poz. 610 ze zm.), zwana dalej Ustawą OZE. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać energię elektryczną dla zasilania obiektów, 
o których mowa w załączniku do umowy, a Zamawiający zobowiązuje się do odbioru 
energii w obiektach i zapłaty za sprzedaż. 

4. Dostawa energii elektrycznej czynnej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej 
należącej do danego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (zwanego dalej OSD) PGE 
Dystrybucja S.A. Oddział Lublin i PKP Energetyka S.A., do sieci których przyłączone są 
dane PPE Zamawiającego. Warunki świadczenia usług dystrybucji określają odrębne 
umowy dystrybucyjne. 

5. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie trwania umowy określono 
w wysokości 1 134 000 kWh. 

6. Podane w Liście punktów poboru, stanowiącej załącznik do umowy ilości energii 
elektrycznej, które będą dostarczone w okresie obowiązywania umowy są ilościami 
szacunkowymi, rzeczywista ilość energii uzależniona będzie od bieżących potrzeb 
Zamawiającego. W okresie obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość realizacji innych ilości energii w poszczególnych taryfach. W przypadku 
zmniejszenia ilości energii podlegającej dostawie w czasie trwania umowy Wykonawcy 
nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. W przypadku zwiększenia 
ilości energii łączna wartość zmian nie może być większa niż 10% wynagrodzenia 
określonego w §5 ust. 1 umowy. 

7. Podane ilości energii nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do realizacji 
zamówienia w pełnym zakresie, w okresie obowiązywania umowy, ani też podstaw do 
dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania 
całości zamówienia. 

8. Moc umowna, warunki jej zmiany oraz miejsce dostarczania energii elektrycznej dla PPE 
wymienionych w Liście punktów poboru, stanowiącej załącznik do umowy określana jest 
każdorazowo w umowach o świadczenie usług dystrybucyjnych zawartych z OSD. 

9. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektów, do 
których ma być dostarczana energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy. 

10. Zamawiający (Odbiorca) oświadcza, że układy pomiarowo-rozliczeniowe dla punktów 
poboru obiektów objętych dostawą energii elektrycznej są dostosowane do zasady TPA. 

11. Zamawiający oświadcza, że energia elektryczna kupowana przez niego na podstawie 
niniejszej Umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego, co oznacza, że 
Zamawiający nie jest przedsiębiorcą energetycznym w rozumieniu Ustawy Prawo 
energetyczne. 

 
§ 2 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 kwietnia 2022 roku do dnia 31.12.2022 roku, 
z zastrzeżeniem zapisów w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

2. Umowa ulegnie rozwiązaniu w sytuacji, gdy wartość łącznego maksymalnego 
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §5 ust. 1 umowy wraz ze zwiększeniem, 
o którym mowa w §1 ust. 6 umowy, zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym 
terminem zakończenia realizacji umowy. 

 
§ 3 

1. Wykonawca (Sprzedawca) zobowiązany jest do: 
1) posiadania koncesji na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki z OSD, z którym Zamawiający ma podpisane umowy 
dystrybucyjne energii elektrycznej tj. PGE Dystrybucja S. A. i PKP Energetyka S. A., 
ważnej przez cały okres trwania umowy. W przypadku upływu okresu koncesji 
i niedostarczeniu nowej, Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy 
w trybie natychmiastowym, a także niezależnie od powyższych uprawnień, obciążyć 
Wykonawcę karą umowną, o której mowa w §9 ust. 1 pkt 1) umowy; 

2) posiadania umowy dystrybucyjnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do 
którego przyłączone są obiekty Zamawiającego (Odbiorcy), ważnej przez cały okres 
trwania umowy i przedłożenia na żądanie Zamawiającego, w terminie określonym 
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w tym żądaniu, oświadczenia Wykonawcy o tym, że posiada zawartą i obowiązującą 
umowę dystrybucyjną z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), na 
podstawie której może prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem 
sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego. 
W przypadku braku ważnej umowy dystrybucyjnej z OSD, Zamawiający ma prawo 
odstąpić od niniejszej umowy w trybie natychmiastowym, a także niezależnie od 
powyższych uprawnień, obciążyć Wykonawcę karą umowną, o której mowa w §9 
ust. 1 pkt 1) umowy; 

3) niezwłocznie po wyłonieniu, dokonania wszelkich czynności i uzgodnień 
z właściwym OSD niezbędnych do pozytywnego przeprowadzenia procedury 
zmiany Dostawcy (Sprzedawcy) energii elektrycznej, w tym zgłoszenia Operatorowi 
OSD zawarcia niniejszej umowy na dostawę energii, w ramach otrzymanego od 
Zamawiającego pełnomocnictwa na przedmiotowe czynności (Zamawiający 
dopuszcza podpisanie pełnomocnictwa na wzorze Wykonawcy). W przypadku, gdy 
Wykonawca z własnej winy nie przeprowadzi zmiany sprzedawcy z uwagi na 
niedotrzymanie terminu zgłoszenia zmiany sprzedawcy, zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 2) umowy; 

4) zapewnienia standardów jakościowych obsługi odbiorców zgodnie z obowiązującymi 
przepisami Prawa Energetycznego, 

5) przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie sprzedaży, w tym 
przepisów, o których mowa w niniejszej umowie, 

6) prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającej poprawność rozliczeń, 
7) sprzedaży energii elektrycznej dla wszystkich obiektów Zamawiającego 

wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy za ceny określone w ofercie 
Wykonawcy, 

8) sprzedaży energii elektrycznej w cenach ofertowych do nowych PPE lub nowych 
obiektów Zamawiającego w taryfach uwzględnionych w ofercie, 

9) zapewnienia Zamawiającemu dostępu do informacji o danych pomiarowo-
rozliczeniowych energii elektrycznej pobranej przez Zamawiającego 
w poszczególnych PPE i bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii 
elektrycznej, 

10) nieodpłatnego udzielania informacji o zasadach rozliczeń oraz aktualnych Taryfach, 
11) przyjmowania od Zamawiającego reklamacji i zgłoszeń dotyczących warunków 

realizacji niniejszej umowy, 
12) rozpatrywania reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń i udzielania 

odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. 
2. Zamawiający (Odbiorca) zobowiązany jest do: 

1) przekazania Wykonawcy niezbędnych dokumentów (pełnomocnictwo, NIP, 
REGON) oraz danych wszystkich PPE (załącznik do umowy) do przeprowadzenia 
procedury zmiany Dostawcy (Sprzedawcy), 

2) pobierania energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i na 
warunkach określonych w umowie, 

3) terminowego regulowania należności za energię elektryczną, 
4) niezwłocznego poinformowania Wykonawcy (Sprzedawcy) o wszelkich 

okolicznościach mających wpływ na możliwość niewłaściwego rozliczenia za 
energię elektryczną, w tym zmian w sposobie wykorzystania urządzeń i instalacji 
elektrycznych w poszczególnych PPE, w szczególności o likwidacji PPE lub 
utworzeniu nowego PPE. 

 
§ 4 

1. Wykonawca (Sprzedawca) w ramach umowy zobowiązany jest do pełnienia funkcji 
podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe energii elektrycznej sprzedanej 
do obiektów Zamawiającego (Odbiorcy). Bilansowanie rozumiane jest jako pokrycie strat 
wynikających z różnicy zużycia energii prognozowanego w stosunku do rzeczywistego 
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w danym okresie rozliczeniowym. Zamawiający nie ma obowiązku przedstawiania 
miesięcznych planów zapotrzebowania na energię elektryczną. 

2. Wykonawca będzie dokonywać bilansowania handlowego energii zakupionej przez 
Zamawiającego na podstawie standardowego profilu zużycia o mocy umownej 
określonej w załączniku do umowy (Lista punktów poboru) lub na podstawie danych 
pomiarowych z układów pomiarowych przystosowanych do korzystania z zasady TPA. 

3. 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. 
Ryzyko i koszty związane z niezbilansowaniem energii elektrycznej ponosi Wykonawca. 

4. Warunki zmiany mocy umownej określa Taryfa OSD. 
5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi 

w zakresie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 
energetycznego oraz rozporządzeniami do ww. ustawy w zakresie zachowania 
standardów jakościowych. 

6. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi, określonych 
obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Wykonawca zobowiązany jest do 
udzielenia bonifikat według stawek określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania 
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną lub w każdym później 
wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych standardów obsługi. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania, na pisemny wniosek Zamawiającego po 
rozpatrzeniu i uznaniu jego zasadności, bonifikat za niedotrzymanie przez Wykonawcę 
standardów jakościowych określonych w ust. 6. Wykonawca uwzględni należną 
Zamawiającemu bonifikatę w fakturze wystawionej za okres rozliczeniowy, w którym 
Wykonawca udzielił tej bonifikaty lub najpóźniej w fakturze za okres rozliczeniowy 
następujący po okresie, którego dotyczyła bonifikata (jednak nie później niż w terminie 
30 dni od ostatniego dnia, w którym nastąpiło niedotrzymanie standardów jakościowych 
obsługi). 

8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej do 
obiektów Zamawiającego w następujących przypadkach: 
1) klęsk żywiołowych i innych przypadków działania siły wyższej, przez okres jej 

trwania i usuwania jej skutków, 
2) niezawinionych awarii w sieci elektroenergetycznej, na czas niezbędny do ich 

usunięcia, 
3) zagrożenia życia, zdrowia ludzkiego, mienia albo środowiska, 
4) awarii sieciowych oraz awarii w systemie, 
5) włączeń dokonywanych przez OSD. 

 
§ 5 

1. Maksymalne wynagrodzenie z tytułu przedmiotowej umowy należne Wykonawcy 
(Sprzedawcy) wynosi netto ………….… zł, co stanowi wraz z należnym podatkiem VAT 
w wysokości ……….. kwotę brutto ……… zł (słownie ……………………………………). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostało obliczone zgodnie z formularzem oferty, 
stanowiącym załącznik do umowy. 

3. Ceny określone w formularzu oferty, stanowiącym załącznik do umowy będą stałe 
w okresie realizacji umowy z zastrzeżeniem zmiany stawki podatku VAT; wartość 
umowy określona w §5 ust. 1 umowy ulegnie zmniejszeniu w przypadku obniżenia 
stawki podatku VAT lub podwyższeniu w przypadku podwyższenia stawki podatku VAT, 
przy czym wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie – jeżeli zmiany te będą miały wpływ 
na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę i obowiązują również dla nowo 
przyłączonych do sieci elektroenergetycznej OSD obiektów Zamawiającego. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy (Sprzedawcy) za faktycznie zużytą ilość energii 
określoną według wskazań urządzeń pomiarowych (danych pomiarowo-rozliczeniowych 
przekazywanych Wykonawcy przez OSD) i cen określonych w formularzu oferty. 
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5. Zamawiający (Odbiorca) zastrzega sobie prawo poboru innych ilości energii elektrycznej 
w zależności od bieżącego zapotrzebowania. Oznacza to, że ilość energii określona 
w formularzu oferty, stanowiącym załącznik do umowy może ulec zmianie, co może 
wpłynąć na ostateczną wartość całej umowy. 

6. Niezależnie od wielkości rzeczywistego zużycia Wykonawca zobowiązany jest stosować 
zaoferowane w ofercie ceny energii. 

7. Wykonawca (Sprzedawca) oświadcza, że nie będzie względem Zamawiającego 
(Odbiorcy) wnosił roszczeń z tytułu zakupu mniejszej ilości energii niż określono 
w formularzu oferty, stanowiącym załącznik do umowy. 

8. Wykonawcy (Sprzedawcy) nie przysługuje żadne inne roszczenie o dodatkowe 
wynagrodzenie nieprzewidziane w niniejszej umowie ani roszczenie o zwrot kosztów 
poniesionych w związku z realizacją umowy. 

 
§ 6 

1. Sprzedaż energii elektrycznej będzie rozliczana, zgodnie z ceną podaną w Formularzu 
oferty, który stanowi integralną część umowy. 

2. Wynagrodzenie określone w §5 ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty i składniki (w tym 
podatek VAT) związane z wykonaniem umowy. 

3. Należność za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie 
indywidualnie dla każdego punktu poboru jako iloczyn ilości dostarczonej (sprzedanej) 
energii elektrycznej ustalonej na podstawie danych z urządzeń pomiarowych 
zainstalowanych w układach pomiarowo–rozliczeniowych i ceny jednostkowej, 
określonej w formularzu oferty, stanowiącym załącznik do umowy. 

4. Rozliczenie kosztów sprzedanej energii odbywać się będzie na podstawie prawidłowo 
wystawionej faktury, po otrzymaniu odczytów z układów pomiarowo–rozliczeniowych 
dokonywanych przez OSD zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD. 
Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie przez Wykonawcę (Sprzedawcę) faktur 
szacunkowych. 

5. W przypadku braku dostępu do układu pomiarowo-rozliczeniowego lub braku danych 
z układów pomiarowo-rozliczeniowych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 
(Sprzedawcy), należności mogą być obliczane na podstawie średniego dobowego 
zużycia z poprzedniego okresu rozliczeniowego, bądź wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego podanych przez Zamawiającego (Odbiorcę), które zostaną 
zweryfikowane przez przedstawiciela OSD podczas następnego odczytu. 

6. Jeżeli nie można ustalić średniego dobowego zużycia energii elektrycznej na podstawie 
poprzedniego okresu rozliczeniowego, podstawą wyliczenia wielkości korekty jest 
wskazanie układu pomiarowo-rozliczeniowego z następnego okresu rozliczeniowego. 

7. Strony umowy ustalają cykl rozliczeniowy za dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej 
zgodny z okresem rozliczeniowym stosowanym przez Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego. 

8. Faktury wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie 5 dni od 
otrzymania przez Wykonawcę (Sprzedawcę) odczytów liczników pomiarowych od OSD. 

9. Stosownie do art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.), Zamawiający wyraża zgodę na 
stosowanie, w tym przesyłanie i udostępnianie, przez Wykonawcę faktur 
elektronicznych. Zamawiający zgadza się na wysyłanie faktur elektronicznych 
w formacie pdf za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 
faktury@mzgk.pl lub inny o ile Wykonawca zostanie poinformowany o zmianie tego 
adresu przez Zamawiającego (zmiana adresu mailowego nie stanowi zmiany umowy 
i nie wymaga sporządzenia pisemnego aneksu do umowy). Opóźnienie w wysłaniu 
skanu faktury powoduje proporcjonalne do opóźnienia wydłużenie terminu płatności. 
Zamawiający zobowiązuje się z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem informować 
Wykonawcę w formie pisemnej o zmianie ostatnio podanego Zamawiającemu adresu 
e-mail do doręczeń ww. faktur. Zamawiający akceptuje to, że Wykonawca nie ponosi 

mailto:faktury@mzgk.pl
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odpowiedzialności za nieskuteczne doręczenie faktur/y, wynikające z niepoinformowania 
go o zmianie ostatnio podanego adresu e-mail do doręczeń. 

10. Wykonawca akceptuje, że zgoda zawarta w ust. 9 powyżej obowiązuje od dnia zawarcia 
umowy i może być cofnięta przez Zamawiającego w każdym czasie. Cofnięcie zgody 
nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku cofnięcia zgody, 
o której mowa powyżej, Wykonawca traci prawo do stosowania faktur elektronicznych 
w terminie 14 dni licząc od dnia następującego po dniu, w którym doręczono mu 
w formie wyżej podanej oświadczenie o jej cofnięciu. 

11. Należności wynikające z faktur będą płatne w formie przelewu na wskazany w fakturach 
rachunek bankowy Wykonawcy (Sprzedawcy) w terminie do 30 dni od daty wystawienia 
faktury przez Zamawiającego. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego (Odbiorcy). Termin uważa się za zachowany, jeżeli 
obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu 
terminu płatności. 

12. W przypadku doręczenia faktury w czasie uniemożliwiającym terminowe wykonanie 
zobowiązania – Zamawiający (Odbiorca) poinformuje o tym fakcie Wykonawcę 
(Sprzedawcę) w celu ustalenia nowego dodatkowego terminu płatności. 

13. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, Wykonawcy przysługuje prawo do 
naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie zapłaty w transakcjach handlowych. 

14. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury 
adresat faktury (Odbiorca) złoży pisemną reklamację. Reklamacja winna być 
rozpatrzona przez Wykonawcę (Sprzedawcę) w terminie do 14 dni od daty jej 
zgłoszenia. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca wystawi fakturę korygującą. 

15. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub w 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, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania niezwłocznych korekt 
uprzednio wystawionych faktur, na podstawie danych przekazanych przez OSD. 

16. Korekty faktur dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości, o których mowa w ust. 14, 
obejmować muszą cały okres rozliczeniowy, w którym te nieprawidłowości wystąpiły. 

17. Podstawę rozliczenia przy korekcie faktur będzie stanowić ustalona wielkość błędu 
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego. Jeżeli ustalenie wielkości błędu nie będzie 
możliwe, podstawę rozliczenia stanowić będzie średnio za okres doby – liczba jednostek 
energii, obliczana na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej, prawidłowo 
wskazanych przez układ pomiarowy w poprzednim lub następnym okresie 
rozliczeniowym, pomnożona przez liczbę dni okresu, którego dotyczy dana korekta 
faktury. W korekcie należy uwzględnić sezonowość poboru energii oraz inne 
udokumentowane uwarunkowania mające wpływ na wielkość poboru energii. 

18. Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń może podlegać zaliczeniu na poczet płatności 
za najbliższy okres rozliczeniowy, może być przeksięgowywana na należności 
wynikające z wystawianych kolejnych faktur za energię elektryczną na zlecenie 
Zamawiającego (Odbiorcy) lub może być też zwracana na konto podane do tego celu 
przez Zamawiającego (Odbiorcę). W przypadku powstania niedopłaty zostanie 
wystawiona faktura. 

19. Niedopłata wynikająca z korekty płatna będzie zgodnie z terminem wskazanym na 
fakturze korygującej. 

20. Wykonawca (Sprzedawca) nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na 
rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego (Odbiorcy). Treść 
dokumentów dotyczących przenoszonej wierzytelności (umowy o przelew, pożyczki, 
zawiadomienia, oświadczenia) nie może stać w sprzeczności z postanowieniami 
niniejszej umowy. 
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§ 7 
1. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej do danego PPE 

w przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego należności za energię elektryczną 
oraz innych należności związanych z dostarczaniem tej energii, na zasadach 
i w przypadkach określonych Prawem energetycznym. 

2. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej oddzielnie dla każdego PPE, 
gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energią elektryczną co najmniej 30 dni po 
upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty 
zaległych i bieżących należności w terminie 14 dni od powiadomienia Zamawiającego na 
piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej. 

3. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie 
dostarczania energii elektrycznej przez OSD na wniosek Wykonawcy. 

4. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez OSD 
na wniosek Wykonawcy nastąpi bezzwłocznie po uregulowaniu zaległych należności za 
pobraną energię elektryczną oraz innych należności związanych z dostarczaniem tej 
energii, na zasadach i w przypadkach określonych Prawem energetycznym. 

5. 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. 

 
§ 8 

1. Zamawiający (Odbiorca) zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania lub 
zaprzestania dostaw energii elektrycznej do wybranych punktów poboru w przypadku 
np. rozbiórki obiektu, prac remontowo-budowlanych lub innych okoliczności, co nie 
stanowi podstawy rozwiązania całej umowy. 

2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodnym porozumieniem Stron 
z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, bez naliczania kar umownych. 
Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej. Rozwiązanie Umowy na skutek 
wypowiedzenia dokonanego przez Zamawiającego następuje z ostatnim dniem 
pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie 
Zamawiającego o wypowiedzeniu Umowy dotarło do Wykonawcy, chyba że 
Zamawiający wskaże w oświadczeniu o wypowiedzeniu późniejszy termin rozwiązania 
Umowy. W takim przypadku Umowa ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca, 
w którym zgodnie z oświadczeniem Zamawiającego nastąpiłoby rozwiązanie Umowy. 

3. Zamawiający (Odbiorca) ma prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, 
w następujących przypadkach: 
1) gdy Wykonawca (Sprzedawca), pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego 

i wyczerpaniu dwutygodniowego terminu do usunięcia nieprawidłowości, narusza 
istotne warunki umowy, lub wykonuje umowę nienależycie, 

2) gdy Wykonawca (Sprzedawca) utracił koncesję na obrót energią elektryczną lub nie 
posiada ważnej umowy dystrybucyjnej z OSD, 

3) gdy Wykonawca (Sprzedawca) nie zachowuje ciągłości ubezpieczenia, 
4) gdy Wykonawca (Sprzedawca) powierzy podmiotowi trzeciemu (Podwykonawcy) 

wykonanie prac objętych umową bez zawiadomienia Zamawiającego, 
5) gdy Wykonawca (Sprzedawca) dokonał cesji wierzytelności wynikających 

z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego, 
6) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub wszczęcia postępowania 

naprawczego albo wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru, w terminie 12 
miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

4. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, wraz z podaniem uzasadnienia w terminie 90 dni od powzięcia wiadomości 
o przyczynie odstąpienia w zastrzeżeniem §8 ust. 3 pkt. 6. 

5. W sytuacji skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień do odstąpienia od Umowy, 
Zamawiający złoży jednostronne oświadczenie woli o odstąpieniu skierowane do 
Wykonawcy i niezależnie od wysłania tego oświadczenia do Wykonawcy listem 
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poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy wskazany w komparycji 
Umowy, przekaże je Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej 
podany na wstępie Umowy lub faksem na wskazany w komparycji nr faksu. Strony 
ustalają, iż terminem w jakim Wykonawca uzyskał wiedzę o złożonym przez 
Zamawiającego oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy jest dzień wysłania tego 
oświadczenia Wykonawcy pocztą elektroniczną lub faksem. Powyższe uprawnienia nie 
wykluczają możliwości osobistego doręczenia oświadczenia w siedzibie Wykonawcy. 

 
§ 9 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 
1) 5% maksymalnego umownego wynagrodzenia netto za przedmiot umowy, 

określonego w §5 ust. 1 umowy w przypadku utraty przez Wykonawcę uprawnień, 
koncesji, zezwoleń niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy, a także braku 
ważnej umowy dystrybucyjnej z właściwym OSD, 

2) różnicy pomiędzy opłatami naliczonymi przez sprzedawcę rezerwowego, a opłatami 
naliczonymi według stawek z niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca z własnej winy 
nie przeprowadzi zmiany sprzedawcy z uwagi na niedotrzymanie terminu zgłoszenia 
zmiany sprzedawcy, 

3) 10% maksymalnego umownego wynagrodzenia netto za przedmiot umowy, 
określonego w §5 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy 
przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. Maksymalna łączna wysokość kar umownych jakie Zamawiający może naliczyć 
wykonawcy nie może przekroczyć 20% łącznego maksymalnego wynagrodzenia netto 
Wykonawcy, o którym mowa w §5 ust. 1. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie należności przysługujących mu od 
Zamawiającego o wysokość naliczonych kar umownych. 

4. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie, 
w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego, powstałych należności z tytułu kar 
umownych przewidzianych w niniejszej umowie, z przysługującego mu wynagrodzenia. 
W celu skorzystania z uprawnień do potrącenia naliczonych kar umownych 
z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę 
zawierającą szczegółowe naliczenie kar umownych i niezależnie od wysłania noty listem 
poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy wskazany w umowie, 
w dniu wystawienia noty przekaże ją Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres poczty 
elektronicznej podany na wstępie umowy lub faksem z zastrzeżeniem § 14 ust. 3. Strony 
ustalają, iż terminem wymagalności należności z tytułu kar umownych wynikających 
z niniejszej umowy jest dzień wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej 
obciążającej stronę z tytułu tych kar umownych. W przypadku braku możliwości 
potrącenia całości lub części naliczonych kar, Wykonawca zapłaci pozostałą kwotę na 
wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy w terminie 14 dni kalendarzowych 
od dnia doręczenia żądania Zamawiającego – noty księgowej. 

5. Przewidziane w niniejszym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości 
dochodzenia przez Zamawiającego (Odbiorcę) odszkodowania przewyższającego 
wysokość kar umownych na zasadach ogólnych, do wysokości poniesionej szkody. 

6. Wykonawca (Sprzedawca) zobowiązuje się pokryć wszystkie straty poniesione przez 
Zamawiającego (Odbiorcę) lub osoby trzecie powstałe z jego winy w czasie 
wykonywania umowy. Zwrot kosztów z tytułu zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy 
rezerwowego będzie stanowił różnicę między kosztami energii zakupionej 
od sprzedawcy rezerwowego, a energii, która byłaby zakupiona na podstawie umowy 
sprzedaży zawartej z wybranym Wykonawcą. 

 
§ 10 

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
obowiązków wynikających z umowy spowodowane siłą wyższą. Za przypadki siły 
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wyższej uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, 
zaistniałe niezależnie od woli stron, i na których zaistnienie strony nie miały żadnego 
wpływu, takie jak np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, strajki, 
zarządzenia władz itp. Strona powołująca się na siłę wyższą powinna zawiadomić drugą 
stronę na piśmie w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły 
wyższej pod rygorem utraty prawa powołania się na siłę wyższą. Fakt zaistnienia siły 
wyższej powinien być udowodniony dokumentem pochodzącym od właściwego organu 
administracji publicznej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach 
mających lub mogących mieć wpływ na wykonywanie Umowy, w tym o wszczęciu wobec 
niego postępowania naprawczego, egzekucyjnego, likwidacyjnego lub innego, jak 
również o innych istotnych zdarzeniach, w szczególności o ogłoszeniu upadłości – 
następnego dnia od dnia ich ogłoszenia lub wystąpienia. 

 
§ 11 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowani swoim działaniem 
związanym z realizacją przedmiotu umowy oraz szkody i następstwa nieszczęśliwych 
wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe z powodu niewykonania 
lub nienależytego wykonania obowiązków należących do Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres obowiązywania Umowy, 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalność. 

 
§ 12 

1. Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy Podwykonawcy powinni być zgłoszeni 
Zamawiającemu (Odbiorcy) w formie pisemnej. 

2. Wykonawca (Sprzedawca) zobowiązany jest zawrzeć z Podwykonawcą umowę, której 
zapisy nie będą naruszały postanowień niniejszej umowy. 

3. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za działania Podwykonawców. Zlecenie 
wykonania części dostaw Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za wykonanie tej części dostaw. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu jakby to 
były działania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy.  

4. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy. 

5. Wykonawca może dokonywać zmiany Podwykonawcy za uprzednią zgodą 
Zamawiającego akceptującą nowego Podwykonawcę udzieloną Wykonawcy w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana ww. podmiotu trzeciego nie wymaga 
aneksu do umowy. 

6. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy 
wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie całości przedmiotu 
umowy. 

 
§ 13 

Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację umowy są: 
− ze strony Zamawiającego: ………………………..….., e mail: …..……….., tel. ……….…., 

(stanowisko) 

− ze strony Wykonawcy: ………………………………..., e mail: ……..……., tel. …….……... 
(stanowisko) 

 
§ 14 

1. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
ustawy Prawo energetyczne. 

2. Zmiana poszczególnych postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej 
w postaci aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 



 10 

3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego poinformowania o zmianie 
swojego adresu zamieszkania/siedziby, danych osobowych/rejestrowych, rachunku 
bankowego, adresu e-mail lub faksu itp. Brak takiego powiadomienia będzie skutkować 
tym, iż korespondencja, przekazy pieniężne i przelewy bankowe kierowane na 
dotychczasowy adres, numer, rachunek bankowy będą przez strony traktowane jako 
doręczone. 

4. Strony postanawiają, że wszelkie oświadczenia Zamawiającego w tym w szczególności 
zamówienia, zgłoszenia reklamacji, mogą być kierowane do Wykonawcy pocztą 
elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na wstępie umowy lub faksem na 
wskazany w komparycji nr faksu, z zastrzeżeniem wskazanym w poprzednim ustępie. 
Strony ustalają, iż terminem w jakim Wykonawca uzyskał wiedzę o złożonym przez 
Zamawiającego oświadczeniu jest dzień wysłania tego oświadczenia Wykonawcy pocztą 
elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na wstępie umowy lub faksem na 
wskazany w komparycji nr faksu, z zastrzeżeniem wskazanym w poprzednim ustępie. 
Powyższe uprawnienia nie wykluczają możliwości osobistego doręczenia oświadczenia 
w siedzibie Wykonawcy. 

5. Wszelkie spory wynikłe z realizacji umowy strony będą starały się rozwiązać na drodze 
postępowania polubownego. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w drodze 
postępowania polubownego, strony poddadzą spór pod rozwiązanie sądowi 
powszechnemu, właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 
 
Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 
Załącznik nr 1 – Formularz oferty 
Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 3 – Lista punktów poboru z danymi wszystkich PPE 
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