
       Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

UMOWA  nr………………. (wzór) 

 

Zawarta w dniu ......................... r. w Trzebnicy pomiędzy: 

 

Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, kod poczt. 55-100, ul. Prusicka 53-55, 

wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, 

Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 

KRS: 0000033125 

reprezentowanym przez: 

1. ……………………………………………. 

zwanym dalej „Zamawiający"  

a  

…………………………………………………………………………………………………………… 

wpisanym do …………….………….…………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez: 

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

2. ………………………………………… 

zwaną dalej „Wykonawcą"  

 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawę energii elektrycznej dla 

obiektów Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. 2017.1579) Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży 

Zamawiającemu energii elektrycznej na potrzeby własne Zamawiającego, będącego 

odbiorcą końcowym w rozumieniu przepisów Prawo energetyczne, do  obiektów 

Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy określonych w załączniku nr 1 do umowy, 

a  Zamawiający zobowiązuje się do odbioru i zapłaty należności za dostarczoną                        

do obiektów  Zamawiającego energię  elektryczną. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia na warunkach i w zakresie 

określonych w SIWZ, ofercie Wykonawcy oraz niniejszej umowy. 

3. Umowa nie obejmuje spraw związanych z przyłączeniem, opomiarowaniem oraz 

dystrybucją energii elektrycznej  wchodzących w zakres odrębnej umowy o świadczenie 

usług dystrybucyjnych zawartej przez Zamawiającego z Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego, zwanego dalej OSD. 

4. Energia elektryczna będzie dostarczana siecią elektroenergetyczną OSD, o którym mowa 

w § 2 ust. 3 umowy. 

 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną                                    

nr …………………………… wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada Generalną Umowę Dystrybucyjną z właściwym 



Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego są przyłączone obiekty 

Zamawiającego, która określa ich wzajemne prawa i obowiązki związane                                      

ze świadczeniem usługi dystrybucyjnej, w celu realizacji niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego 

zawiadomienia o zawarciu niniejszej umowy na sprzedaż energii elektrycznej dla 

punktów poboru energii wymienionych w załączniku nr 1 w terminie umożliwiającym 

rozpoczęcie sprzedaży od dnia 01.01.2018 r. 

 

§ 3 

Zamawiający oświadcza, że: 

1. do korzystania z obiektów dysponuje tytułem prawnym, 

2. wyraża zgodę na udostępnienie Wykonawcy, przez OSD, wskazań układu 

pomiarowo- rozliczeniowego. 

 

§ 4 

1. Dostawa energii odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi parametrami  

jakościowymi energii elektrycznej oraz  na  warunkach określonych w ustawie z dnia 10 

kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U.2017.220). 

2. Planowana wysokość zużycia energii elektrycznej w okresie trwania umowy dla 

poszczególnych punktów poboru określona jest w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Wielkość przedmiotu umowy może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, uzależnionemu 

od rzeczywistych potrzeb wynikających z działalności Zamawiającego w okresie 

realizacji umowy z zastrzeżeniem, że nie więcej niż o 10% ilości w każdej z pozycji 

wskazanych w formularzu cenowym (Załącznik nr 1 do Umowy) - po cenach 

jednostkowych wskazanych w tym formularzu, z zastrzeżeniem §12 niniejszej umowy. 

4. Rozliczenie energii elektrycznej nastąpi za faktycznie zużytą ilość energii wg cen 

określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Ewentualna zmiana szacowanego 

zużycia energii elektrycznej nie będzie skutkowała zmianą cen jednostkowych. 

5. Moc umowna energii elektrycznej, warunki jej zmiany, miejsce dostarczania energii, jak 

również odpowiedzialność za jakość i ciągłość dostarczania energii, poprawność 

działania układu pomiarowego określa umowa o świadczenie usług dystrybucji zawarta 

przez Zamawiającego z OSD. 

6. Odczyty wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego dokonywane są w okresach 

miesięcznych przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

 

§ 5 

1. Strony postanawiają, że podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe 

Zamawiającego dla energii elektrycznej sprzedawanej w ramach niniejszej umowy jest 

Wykonawca. 

2. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii 

elektrycznej.  

3. Wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym wynikające                           

z niniejszej umowy, w tym zgłaszanie grafików handlowych do OSD, przechodzą                    

na Wykonawcę. 

 

§ 6 

1. Szacunkowa wartość łączna umowy wynosi ………………………. , natomiast rozliczenie 



sprzedaży energii elektrycznej będzie dokonywane według ceny jednostkowej 

całodobowej lub z podziałem na strefy, określonej w ofercie Wykonawcy, która wynosi : 

              

   Grupa taryfowa : ………………  Stawka :     ……..….  zł/MWh. 

 

2. Do wymienionej w ust. 1 stawki zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej 

wysokości. W dniu zawarcia umowy podatek VAT wynosi 23%.  

3. W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena  

jednostkowa brutto, cena jednostkowa netto pozostanie niezmieniona i obowiązuje przez 

cały okres trwania umowy. 

4. Należność Wykonawcy za pobraną (zużytą) energię elektryczną przez Zamawiającego w 

okresach rozliczeniowych obliczana będzie jako iloczyn sprzedanej energii elektrycznej 

ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach 

pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej energii elektrycznej określonej w ust. 1. 

Do wyliczonej należności dolicza się podatek VAT określony w ust. 2. 

5. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną dokonywane będą w miesięcznych okresach 

rozliczeniowych w oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę nie później niż                    

do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.  

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należności wynikające z faktury Wykonawcy za dany 

miesiąc rozliczeniowy w terminie do 60 dni od dnia jej otrzymania.  

7. Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy: ..................................... 

8. Za datę zapłaty uważa się obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. W przypadku nieterminowego realizowania płatności Wykonawcy przysługuje prawo 

naliczenia odsetek ustawowych. 

10. Reklamacje nie zwalniają Zamawiającego od obowiązku zapłaty należności za zakupioną 

energię elektryczną poza przypadkiem, gdy okaże się że ilość energii elektrycznej 

dostarczonej i wynikającej z faktury OSD za dany okres będzie inna niż ilość zużytej  

energii w tym okresie, a wynikającej z faktury Wykonawcy. W takiej sytuacji bieg 

terminu płatności faktury Wykonawcy ulega zawieszeniu do czasu otrzymania 

pisemnego rozpatrzenia reklamacji.   

 

§ 7 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 r., jednak nie wcześniej niż po pozytywnej 

weryfikacji zgłoszenia zmiany sprzedawcy dokonanej przez OSD.   

2. Umowę zawiera się na czas oznaczony do dnia 31.12.2019 r. 

3. Dzień wejścia w życie niniejszej umowy jest dniem rozpoczynającym sprzedaż energii 

elektrycznej. 

 

§ 8 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w ramach realizacji niniejszej umowy jest 

………………………………………………………………………………………. 

2. Przedstawicielem  Wykonawcy w ramach realizacji niniejszej umowy jest 

……………………………………………………………………………………….. 

 

§ 9 

1. Wykonawca za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zobowiązuje się 

zapłacić kary umowne: 



a)  w przypadku czasowej utraty przez Wykonawcę przed zakończeniem realizacji 

umowy uprawnień, koncesji lub zezwoleń lub dokumentów niezbędnych                             

do wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 1% brutto wartości umowy                        

za każdy dzień opóźnienia, 

b) z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% 

wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy odszkodowanie w wysokości poniesionych 

kosztów zakupu energii elektrycznej od innego sprzedawcy (tzw. rezerwowego)                        

na skutek zaniechania lub nienależytego wykonania obowiązków Wykonawcy, 

określonych w niniejszej umowie.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego potrącenia naliczonych 

przez Zamawiającego kar umownych i odszkodowania z należności wynikających                       

z faktur VAT, wystawionych przez Wykonawcę. 

 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy 

pisemnej w postaci aneksu. 

2. Na podstawie art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku                 

do treści oferty w następujących przypadkach i określonych  warunkach: 

a) zmiany danych firmy Wykonawcy lub Zamawiającego (np. adresu, nazwy,                        

nr rachunku bankowego, itd.) w przypadku m.in. przejęć, przekształceń, zmiany 

siedziby, aneks do niniejszej umowy może dotyczyć zmiany danych Wykonawcy lub 

Zamawiającego; 

b) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki 

podatku VAT oraz w przypadku określonym poniżej w lit .c) oraz w  § 4 ust. 3 i 4 

umowy; 

c) zmiana ilości sprzedaży energii w związku ze zmianą ilości punktów poboru energii 

wynikającą z likwidacji danego punktu poboru np. w związku z zaprzestaniem 

prowadzenia działalności. 

d) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - 

zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonej w niniejszej 

umowie po roku jej obowiązywania,   

e) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne - zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia Wykonawcy 

określonej w niniejszej umowie po roku jej obowiązywania. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt d) i e) niniejszej umowy, Strona umowy, 

która powołuje się na zaistniałą zmianę zobowiązana jest wykazać drugiej Stronie, że:  

a) zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę 

oraz  

b) podać o jaką dokładnie wartość zmienią się koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę.  



4. Zmiana umowy odbywa się na wniosek stron umowy i wymaga wykazania przez 

stronę występującą z wnioskiem o zmianę umowy okoliczności uprawniających do 

dokonania tej zmiany. Wniosek powinien zawierać opis zmiany, uzasadnienie zmiany, 

koszt zmiany, wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia. Zmiana postanowień 

umowy wymaga zgody Zamawiającego i Wykonawcy. 

 

§ 11 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu  interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

 

§ 12 

1. Strony postanawiają, że możliwe jest zaprzestanie sprzedaży energii elektrycznej dla 

dowolnego punktu poboru energii wymienionego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy 

i nie stanowi ono przyczyn rozwiązania umowy chyba, że przedmiotem wypowiedzenia 

są wszystkie punkty poboru wymienione w tym załączniku. Zaprzestanie sprzedaży 

energii elektrycznej do wskazanych punktów będzie miało miejsce w przypadku: 

a) likwidacji punktu poboru energii, obiektu, z tytułu zaprzestania prowadzenia 

działalności, 

b) utraty tytułu prawnego do obiektu /lokalu.  

2. Zamawiający poinformuje pisemnie o zamiarze zaprzestania zakupu energii na danym 

punkcie poboru. 

3. W przypadkach określonych w ust. 1 postanowienia § 4 ust. 4 niniejszej umowy stosuje 

się odpowiednio. 

 

§ 13 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy z przyczyn 

zawinionych przez Wykonawcę w przypadkach: 

1) Jeżeli Wykonawca nie rozpoczął wykonania usługi lub wykonuje je niezgodnie                           

z przyjętymi przez obie strony w umowie zasadami realizacji, 

2) rażącego naruszenia postanowień umowy, m.in. pięciokrotnej nieterminowej 

realizacji dostaw przekraczających każdorazowo 6 godzin. 

2. Oświadczenie Zamawiającego o wypowiedzeniu umowy wymaga formy pisemnej wraz  

z uzasadnieniem. 

 

§ 14 

1. SIWZ wraz z załącznikami  i oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy. 

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności 

wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

 

 

 



§ 15 

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstałe w związku z nią będą 

rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa 

energetycznego, Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. 2017.1579) oraz przepisy wykonawcze do w/w ustaw. 

 

§ 16 

Niniejsza umowa sporządzona zostaje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach –                             

po jednym dla każdej ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 
  


