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UMOWA Nr DZP1/zp/_____/2021  

na  
 SPRZEDAŻ  ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

zawarta w dniu ___________ 2021r  z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2022r. w Ostródzie 

pomiędzy:  

 

Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o. o. z siedzibą 

Rudno 17, 14-100 Ostróda, adres biura 14-100 Ostróda, ul. Czarnieckiego 28, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod 

numerem KRS 0000311869, NIP 741-20-74-997, REGON 280320880, reprezentowaną przez: 

Prezesa Zarządu Leszka Rochowicza, zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

[dane rejestrowe i adresowe Wykonawcy], zwanym  dalej „Wykonawcą” 

 

 

Wykonawca i Zamawiający (w treści Umowy zwani są Stronami) na podstawie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy 

o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 

2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019). 

§ 1 

Postanowienia wstępne 

1.    Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się na warunkach określonych przepisami ustawy z 

dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz.U.2021.716) (dalej: „Prawo 

energetyczne”), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do Prawa energetycznego w 

szczególności: w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w 

Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad 

kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. 

Dz.U.2019.503 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 w 

sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego 

(Dz.U.2007.93.623 ze zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 

Cywilny (t.j Dz.U.2020.1740.) (dalej: „Kodeks Cywilny”), zasadami określonymi w 

koncesjach, postanowieniami niniejszej Umowy, oraz w oparciu o ustawę z dnia 11 

września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019). 
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2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do lokalnego 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego ENERGA Operator S.A. (zwanego dalej OSD), z 

którym Zamawiający ma zawartą umowę o świadczenie takich usług dystrybucyjnych na 

czas nieokreślony. Niniejsza Umowa reguluje wyłącznie warunki sprzedaży energii 

elektrycznej i nie zastępuje umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

3. Wykonawca oświadcza, ż posiada koncesję na obrót energią elektryczną z dnia [data 

dzienna], nr [numer], wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

4. Wykonawca oświadcza, że ma zawartą stosowną umowę z OSD, umożliwiającą sprzedaż 

energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej 

OSD.  

5. Wykonawca zapewnia, że nie ma żadnych przeszkód prawnych bądź faktycznych do 

realizacji przez niego niniejszej Umowy.  

 

§ 2 

Zobowiązania Stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej do obiektów 

Zamawiającego,   wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy (dalej: Obiekty), 

zgodnie z taryfami i mocą umowną określoną w tym Załączniku. 

2. Wykonawca zobowiązuję się we własnym zakresie, w granicach i na podstawie warunków 

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej lokalnego OSD bądź umowy łączącej 

go z OSD (GUD) lub innego dokumentu określającego szczegółowe warunki korzystania z 

sieci dystrybucyjnej oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania 

rozwoju sieci dystrybucyjnej, a także zasady bilansowania systemu dystrybucyjnego                

i zarządzania ograniczeniami systemowymi., terminowo pozyskać dane pomiarowe od 

OSD. 

3. Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) sprzedaży energii elektrycznej do Obiektów z zachowaniem obowiązujących 

standardów jakościowych wskazanych w § 4 niniejszej Umowy; 

b) prowadzenia ewidencji wpłat należności, zapewniającej poprawność rozliczeń; 

c) udostępnienia na każde wezwanie Zamawiającego danych pomiarowo-

rozliczeniowych w zakresie sprzedaży energii elektrycznej do Obiektów, otrzymanych 

od właściwego OSD; 
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d) od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązuje się załatwić wszelkie 

formalności związane ze zgłoszeniem OSD zmiany sprzedawcy na okres od 

01.01.2022 do 31.12.2023. Wykonawca bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność 

za błędy wynikłe podczas zgłoszenia i pokryje wszelkie koszty wynikłe z tego tytułu, 

pod warunkiem że błędy te nie będą spowodowane przekazaniem błędnych danych 

przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) pobierania energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami 

Umowy; 

b) terminowego regulowania należności za dostarczoną energię elektryczną; 

c) przekazywania Wykonawcy istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy, w 

szczególności informacji o zmianach w umowie dystrybucyjnej mających wpływ na 

realizację Umowy, zmianie licznika w układzie pomiarowo-rozliczeniowym wraz z 

podaniem jego numeru. 

5. Zamawiający oświadcza, iż posiada umowę o świadczenie usług dystrybucji,  oraz zapewni 

jej utrzymanie w mocy przez cały okres trwania Umowy sprzedaży energii elektrycznej. W 

przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a OSD lub zamiarze jej rozwiązania, Zamawiający zobowiązany jest 

niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o tym fakcie. 

6.     Strony zobowiązują się do: 

a) niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub usterkach 

w układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających 

wpływ na rozliczenia za energię; 

b) zapewnienia wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do materiałów 

stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię. 

7. Strony ustalają, że w przypadku wprowadzenia, w trybie zgodnym z prawem, ograniczeń 

w dostarczaniu i poborze energii, Zamawiający jest obowiązany do dostosowania 

dobowego poboru energii do planu ograniczeń stosownie do komunikatów radiowych lub 

indywidualnego zawiadomienia. Za ewentualne wynikłe z tego tytułu szkody Wykonawca 

nie ponosi odpowiedzialności. 

8. Zamawiający zastrzega, iż może nie wykorzystać w całości zakontraktowanej ilość energii 

elektrycznej w okresie obowiązywania umowy. Przewidywane zużycie energii z nie 

stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Ilość 
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pobranej energii elektrycznej do zapłaty zostanie ustalona w oparciu o odczyty układów 

pomiarowo-rozliczeniowych. 

9. Wykonawca oświadcza, że przez cały okres wykonywania przedmiotu Umowy posiada      

i będzie posiadał wszelkie wymagane prawem uprawnienia, w szczególności koncesję na 

obrót energią elektryczną, generalną umowę dystrybucyjną z OSD właściwym terytorialne 

Zamawiającemu, zapewni bilansowanie handlowe na rzecz Zamawiającego, zezwolenia      

i decyzje, a także inne niezbędne do właściwego wykonania niniejszej Umowy dokumenty. 

W przypadku gdy okres obowiązywania niniejszej Umowy jest dłuższy niż okres ważności 

któregokolwiek z ww. dokumentów Wykonawca zobowiązany jest w terminie nie 

późniejszym niż 3 (trzy) miesiące przed upływem ważności danego dokumentu 

dostarczyć zamawiającemu aktualny dokument lub oświadczenie o przedłużeniu ważności 

ww. dokumentu na okres obowiązywania niniejszej Umowy.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu 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 niniejszej Umowy.  

11. Zamawiający oświadcza, że energia elektryczna kupowana na podstawie niniejszej umowy 

zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego. 

§ 3 

Bilansowanie handlowe 

1. Zgodnie z art. 3 pkt 40 Prawa energetycznego bilansowanie handlowe jest to zgłaszanie 

operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego przez podmiot odpowiedzialny 

za bilansowanie handlowe, do realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej, zawartych 

przez użytkowników systemu i prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości 

dostarczonej albo pobranej energii elektrycznej i wielkości określonych w tych umowach 

dla każdego okresu rozliczeniowego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za 

bilansowanie handlowe w zakresie sprzedaży energii elektrycznej w ramach niniejszej 

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

elektrycznej. Tym samym Wykonawca Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich 

kosztów i obowiązków związanych z niezbilansowaniem.  
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3. Zamawiający oświadcza, iż wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem 

handlowym wynikające z niniejszej Umowy, w tym opracowywanie i zgłaszanie grafików 

handlowych do OSD, przysługują Wykonawcy. 

 

§ 4 

Standardy jakościowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi 

zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego. 

2. Wykonawca nie gwarantuje ciągłości sprzedaży energii elektrycznej oraz nie ponosi 

odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej do Obiektów w przypadku klęsk 

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

dokonywanych przez OSD. Szczegółowe zasady dot. niedotrzymania ciągłości dostaw 

energii elektrycznej regulowane są w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii 

elektrycznej podpisanej z lokalnym OSD. 

3. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi Wykonawca zobowiązany 

jest do udzielenia bonifikat w wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Energii z 

dnia 06 marca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 503) w sprawie szczegółowych zasad 

kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną - § 42 cyt. 

rozporządzenia.  

 

§ 5 

Ceny i stawki opłat 

1. Strony ustalają cenę za energię elektryczną w zł za 1 MWh obowiązującej od dnia 

01.01.2022 do dnia  31.12.2023, w wysokości określonej w Ofercie Wykonawcy z dnia 

______ oraz Formularzu cenowym, które stanowią załączniki Nr 2  do umowy, tj: 

Cena energii elektrycznej (Obrót)  

  
Cena Netto 

Wartość 
Vat** 

Cena Brutto 

cena za energię elektryczną czynną - 
całodobową w zł/MWh – Taryfa C11 ___ 23% ___ 

 

Cena energii elektrycznej (Obrót)  

  
Cena Netto 

Wartość 
Vat** 

Cena Brutto 

cena za energię elektryczną czynną - ____ 23% ____ 
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całodobową w zł/MWh – Taryfa B23 

 

2. Z przyczyn formalno-prawnych Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia 

realizacji zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do 

____. 

3. Ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 1, obejmują wszystkie koszty i składniki 

związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz należności wynikające z obowiązujących 

przepisów.  

4. Zamawiający oświadcza, iż jest nabywcą końcowym w rozumieniu przepisów ustawy o 

podatku akcyzowym. 

§ 6 

Rozliczenia 

1. Strony ustalają, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z 

okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD działającym na danym terenie. 

Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy w 

wysokości określonej w § 5 ust. 1 netto za 1 MWh zużytej energii elektrycznej na podstawie 

wskazań układu/układów pomiarowo – rozliczeniowego/rozliczeniowych udostępnionych 

przez OSD w danym okresie rozliczeniowym do Obiektów, powiększone o podatek VAT. 

2. Faktury będą obejmować wynagrodzenie jedynie za rzeczywiście pobraną energię w danym 

okresie rozliczeniowym, ustaloną na podstawie wskazań układu pomiarowo-

rozliczeniowego lub danych pomiarowo - rozliczeniowych, udostępnianych Wykonawcy 

przez OSD. 

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

rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie pobranej energii 

elektrycznej Strony są zobowiązane do przekazania środków finansowych należnych za 

energię elektryczną na podstawie ilości energii elektrycznej stanowiącej średnią liczbę 

jednostek energii elektrycznej za okres doby (obliczaną na podstawie sumy jednostek 

energii elektrycznej prawidłowo wykazanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy w 

poprzednim okresie rozliczeniowym, podzieloną przez liczbę dni tego okresu 

rozliczeniowego), pomnożoną przez liczbę dni okresu, którego dotyczy korekta faktury. W 

wyliczaniu wielkości korekty należy uwzględnić sezonowość poboru energii elektrycznej 

oraz inne udokumentowane okoliczności mające wpływ na wielkość poboru tej energii. 

4. Podstawą do wyliczenia wielkości korekty faktury jest: 

 A. wielkość błędu odczytu lub wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego  
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B. jeżeli określenie wielkości błędu, o którym mowa w lit. A, nie jest możliwe, podstawę do 

wyliczenia wielkości korekty stanowi  średnia liczba jednostek energii elektrycznej za okres 

doby (obliczaną na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej prawidłowo wykazanych 

przez układ pomiarowo-rozliczeniowy w poprzednim okresie rozliczeniowym, podzieloną 

przez liczbę dni tego okresu rozliczeniowego), pomnożoną przez liczbę dni okresu, którego 

dotyczy korekta faktury. 

5. 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. 

6. W wyliczaniu wielkości korekty należy uwzględnić sezonowość poboru energii elektrycznej 

oraz inne udokumentowane okoliczności mające wpływ na wielkość poboru tej energii. 

7. Jeżeli błędy wskazane w ust. 3 spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za 

dostarczoną energię elektryczną Wykonawca jest obowiązany dokonać korekty uprzednio 

wystawionych faktur. Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń wskazanych w fakturze 

korygującej podlega zaliczeniu na poczet płatności w najbliższym okresie rozliczeniowym, 

chyba że Zamawiający zażąda jej zwrotu. W przypadku powstania niedopłaty zostanie 

wystawiona faktura VAT. 

8. Wykonawca winien dokonać również korekty faktur wystawionych z zastosowaniem cen 

innych niż ceny wymienione w § 5 ust. 1. 

9. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia 

Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, z terminem 

płatności określonym na 30 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury VAT przez 

Wykonawcę, przelewem na konto Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do 

doręczenia faktury na co najmniej 7 dni przed określonym terminem płatności. W razie 

niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze VAT zostanie 

automatycznie przedłużony o czas opóźnienia. 

10. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca 

 wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 

§ 7 

Płatności 

1. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 
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2. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktur, Wykonawca może obciążyć 

Zamawiającego odsetkami za opóźnienie. 

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

wzajemnie powiadamiać, pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi 

operacjami bankowymi. 

§ 8 

Wstrzymanie sprzedaży energii 

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

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

najmniej 30 dni po upływie terminu płatności. Cena jednostkowa energii elektrycznej netto 

zawiera kwotę podatku akcyzowego. 

2. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie dostarczania 

energii elektrycznej przez OSD na wniosek Wykonawcy, po powiadomieniu 

Zamawiającego. 

3. Wstrzymanie sprzedaży energii dotyczyć będzie Obiektu, na którym występuje zadłużenie. 

4. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez OSD na 

wniosek Wykonawcy może nastąpić po uregulowaniu zaległych należności za energię 

elektryczną oraz dodatkowych opłat związanych ze wznowieniem dostawy energii na rzecz 

OSD wynikających z jego aktualnej taryfy. 

§ 9 

Okres obowiązywania Umowy 

Umowa obowiązuje od dnia 01 stycznia 2022r. do dnia 31.12.2023r., jednakże sprzedaż energii 

elektrycznej będzie realizowana nie wcześniej niż od dnia wskazanego w Załączniku nr 1 do 

Umowy po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. 

§ 10 

Rozwiązanie Umowy, odstąpienie od Umowy, kary umowne 

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

wszelkich zobowiązań z niej wynikających. 

2. Strony dopuszczają możliwość dokonania przez Zamawiającego cesji praw i przejęcia 

obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na inny podmiot w przypadku zmiany 

właściciela lub posiadacza Obiektu, do którego dostarczana jest energia elektryczna na 

podstawie niniejszej Umowy. W takim przypadku cesja nastąpi zgodnie z przepisami 

Kodeksu Cywilnego. 
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3. Umowa może być rozwiązana przez jedną ze Stron w trybie natychmiastowym w 

przypadku, gdy druga ze Stron, pomimo pisemnego wezwania i wyznaczenia terminu na 

usunięcie naruszeń, rażąco i uporczywie narusza warunki Umowy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, gdy: 

a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 

W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za 

wykonanie części Umowy, 

b) w przypadku rażącego i uporczywego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków 

wynikających z Umowy, w tym wykonywania przedmiotu Umowy niezgodnie ze 

złożoną ofertą, 

c) jeżeli 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, 

d) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn 

lub gdy Wykonawca mimo otrzymania pisemnego wezwania z wyznaczonym 

dodatkowym dwutygodniowym terminem nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 

zobowiązania wynikające z Umowy,  

e) Wykonawca przed zakończeniem realizacji Umowy utraci uprawnienia, koncesję, 

generalną umowę dystrybucyjną, zezwolenia lub inne dokumenty niezbędne do 

wykonania przedmiotu zamówienia i nie przekaże Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzający 

5. Rozwiązanie oraz odstąpienie od Umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie, 

powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

6. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez Zamawiającego 

od Umowy lub rozwiązanie Umowy w trybie natychmiastowym, z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy           

z tytułu niniejszej Umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1.  

7. Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy, niezależnie od uprawnień do naliczenia kar 

umownych, odszkodowanie w wysokości różnicy poniesionych kosztów zakupu energii 

elektrycznej kupionej na warunkach innych niż wynikające z niniejszej umowy (np. dostawy 

rezerwowe), na skutek odstąpienia Wykonawcy od wykonania Umowy z przyczyn leżących 
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po stronie Wykonawcy lub na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 

przez Wykonawcę, w tym na skutek niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków 

Umownych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody.  

9. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania 

żądania ich zapłaty. Zapłata należności nastąpi na rachunek bankowy wskazany w żądaniu 

zapłaty. Zamawiający jest upoważniony do dokonania potrącenia kar umownych                 

z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

§ 11 

Zmiany umowy 

1. Niedopuszczalne są zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przewidzianych przez Zamawiającego w 

Umowie możliwości dokonania takich zmian oraz przewidzianych w art. 455 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

2. Zmiany wymagają obustronnej zgody wyrażonej na piśmie, w formie aneksu, pod rygorem 

nieważności takiej zmiany. 

3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w treści Umowy, w zakresie: 

a) zmiany cen jednostkowych energii elektrycznej netto za 1 MWh w przypadku ustawowej 

zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, o kwotę wynikającą ze 

zmiany tej stawki, od dnia wejścia w życie ustawowej zmiany, 

b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej ze zmiany przepisów ustawy o podatku 

od towarów i usług i/lub ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej 

podatkiem akcyzowym od dnia wejścia w życie ustawowej zmiany, 

c) zmiany ceny jednostkowej netto za 1 MWh 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 prace, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

wykonawcę, 

d) zmiany ceny jednostkowej netto za 1 MWh w przypadku zmiany zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, 
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e) zmiany ilości istniejących punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 1 do 

Umowy, przy czym zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może z 

zamknięcia lub likwidacji obiektu, 

f) zmiany punktu poboru do celów wytwórczych w sytuacji uzyskania przez Odbiorcę 

statusu prosumenta w rozumieniu art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o 

odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 poz. 610 z późn. zm.), 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 punktów poboru, 

dodania punktów poboru, 

g) zwiększenia ilości energii elektrycznej określonej w Załączniku Nr 1 Umowy, w 

przypadku wyższego zapotrzebowania,  

h) zmiany terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej do poszczególnych punktów 

poboru, jeżeli zmiana ta wynika z okoliczności niezależnych od Stron, w szczególności z 

przedłużającej się procedury zmiany sprzedawcy, przedłużającego się procesu rozwiązania 

dotychczasowych umów sprzedaży, 

i) zmiany i dodania grup taryfowych w obrębie grup taryfowych ujętych w Załączniku Nr 1 

do umowy, 

j) zmiany łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust 1 Umowy, o 

ile zajdą okoliczności (łącznie lub oddzielnie) opisane w § 11 ust. 2 lit. a) – h, 

k) oznaczenia danych dotyczących Nabywcy/Odbiorcy faktury, 

l) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy, 

m) zmiany podwykonawców, którzy zostali wskazani w ofercie Wykonawcy, o których mowa 

w § 12 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie 

negocjacji w sprawie dokonania zmian, o których mowa w § 11 ust. 2 lit. a) - d), w terminie od 

dnia opublikowania przepisów dokonujących zmian, o których mowa § 11 ust. 2 lit. a) - d) do 

30 dni od dnia ich wejścia w życie. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany umowy w 

zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do 

oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w § 11 ust. 2 lit. a)- d), mają lub 

będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu 

zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego 

w niniejszej umowie, w szczególności: 
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a) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz 

założenia, co do wysokości dotychczasowych cen oraz przyszłych kosztów wykonania 

umowy, wraz z dokumentami 

b) potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak umowy o pracę lub 

dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń, 

c) wykazanie wpływu zmian, o których mowa w § 11 ust. 2 lit. a)- d), na wysokość kosztów 

wykonania umowy przez Wykonawcę, 

d) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 

oraz wykazanie adekwatności propozycji zmiany do wysokości kosztów wykonania 

umowy przez Wykonawcę, 

e) wykazanie, że wnioskowana zmiana umowy będzie skutkować odpowiednią zmianą 

wynagrodzenia. 

5. W przypadku złożenia przez Wykonawcę powyższego wniosku, Strony będą prowadziły 

negocjacje z uwzględnieniem postanowień, o których mowa w § 11 ust. 4-6. W terminie 

jednego miesiąca od otrzymania wniosku od Wykonawcy, Zamawiający może zwrócić się do 

Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub 

dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem). 

6. Zamawiający zajmie pisemnie stanowisko wobec wniosku Wykonawcy w terminie jednego 

miesiąca od dnia otrzymania kompletnego - w jego ocenie – wniosku. Za dzień przekazania 

stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla 

Wykonawcy. 

7. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą 

działania w celu uzgodnienia treści aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć będzie tylko tej części przedmiotu niniejszej umowy, jaka 

pozostała do zrealizowania po dniu zawarcia aneksu. 

8. Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia zmiany cen energii elektrycznej, jeżeli miałyby 

mieć wpływ na podwyższenie, w przypadku zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o 

efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe 

obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności 

energetycznej. 

9. Niezależnie od okoliczności opisanych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający 

dopuszcza zgodnie z treścią art. 455 ust. 2 ustawy PZP). 
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§ 12* 

Podwykonawstwo 

1. Wykaz podwykonawców lub innych podmiotów, na których zasoby Wykonawca 

powoływał si w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

_____________________________________________________________________. 

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. W celu dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2, 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. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, 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. 

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
* postanowienia § 11 umowy będą miały zastosowanie w przypadku oferty złożonej przez Wykonawcę z udziałem podwykonawców. 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się do pozyskania we własnym zakresie od właściwego OSD 

wszelkich danych niezbędnych do skutecznego przeprowadzenia zmiany sprzedawcy 

energii elektrycznej.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia, względnie do złożenia pisemnego wniosku do 

właściwego OSD o zmianę grup taryfowych dla poszczególnych Obiektów lub zmianę 

lokalizacji Obiektów, o ile taka zmiana będzie konieczna.  

3. Strony przyjmują, że Wykonawca zgłosi właściwemu OSD niniejszą Umowę do realizacji w 

terminie gwarantującym rozpoczęcie sprzedaży energii przez Wykonawcę w terminie 

wskazanym w § 9  Umowy. 
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4. Zamawiający ma prawo do dokonania zmiany grupy  taryfowej oraz mocy umownej w 

trakcie realizacji zamówienia  lub odłączenia Obiektu lub dołączenie nowych punktów 

poboru w obrębie grup taryfowych określonych w SWZ oraz ofercie Wykonawcy dla 

poszczególnych Obiektów w trakcie trwania Umowy, co będzie dokonywane na podstawie 

aneksu do Umowy, bez konieczności renegocjonowania warunków Umowy. 

5. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa szczególnego, pozwalającego na 

podjęcie czynności wskazanych w ust. 1-2 powyżej. Pełnomocnictwo stanowi Załącznik Nr 

3. 

6. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 

realizacji niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

7. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową stosuje się Kodeks Cywilny, Prawo 

energetyczne wraz z aktami wykonawczymi oraz Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 13 

1. Strony zobowiązane są do informowania się o: 

a) zmianach adresów oraz zmianach numerów faksów. W razie zaniedbania 

powyższego obowiązku, korespondencja przekazana na dotychczasowy adres lub 

numer faksu, uważana jest za doręczoną; 

b) zmianach w strukturze organizacyjnej, dotyczących określonych w Umowie nazw, 

adresów; 

c) zmianach osób reprezentujących strony.  

2. Wykonawca wyznacza do współpracy z Zamawiającym: _________________. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla 

Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

4. Załączniki do Umowy  

a) Lista Obiektów i moc taryfowa - Załącznik nr 1; 

b) Oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym - Załącznik nr 2; 

c) pełnomocnictwo Zamawiającego dla Wykonawcy - Załącznik Nr 3. 

d) Oświadczenie o zawartej i  obowiązującej umowie z lokalnym Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego ENERGA Operator S.A.-Załącznik nr 4. 

5. Wszelkie ewentualne spory wynikające z realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie lub 

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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Zamawiający          Wykonawca 
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Załącznik nr 3 do Umowy 

………….., 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 – wykaz punktów poboru 

stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

2. Reprezentowania udzielającego pełnomocnictwa przed Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego w sprawach związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej. 

3. Udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie w/w czynności pracownikom …….. oraz 

innym osobom które bezpośrednio lub pośrednio są zobowiązane względem ……. do 

wykonywania takich czynności, z zastrzeżeniem że Pełnomocnictwa substytucyjne nie 

zmieniają zobowiązań Pełnomocnika wobec Mocodawcy. Pełnomocnik odpowiada za 

działania, uchybienia, zaniedbania wynikające z udzielonego pełnomocnictwa 

substytucyjnego w tym samym zakresie, jak za swoje działania. 

4. Dokonania innych czynności, jakie będą konieczne do przeprowadzenia działań o których 

mowa w pkt od 1 do 4. 

5. Niniejsze pełnomocnictwo udzielone zostaje na czas nieoznaczony jednak nie dłuższy niż 

czas obowiązywania umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z ……... i może 

zostać odwołane w każdym czasie. 

……………………………………………………………………………………. 

(pieczęć imienna i podpis zgodny z reprezentacją Mocodawcy) 


