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Załącznik Nr 4 do SIWZ 
PROJEKT UMOWY 

U M O W A   Nr 

zawarta w dniu ……………………………roku w Nowym Tomyślu pomiędzy: 

Samodzielnym  Publicznym  Zakładem  Opieki  Zdrowotnej  w  Nowym Tomyślu,  ul. 
Poznańska 30,  64-300 Nowy Tomyśl, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000003613, Nr NIP: 788-17-50-689 Nr Regon: 
639820004,  reprezentowanym przez: 
…………………………………………… 
zwanym dalej Zamawiającym  

a 
............................................................................................... 
z siedzibą w .......................................................................... wpisanym do ……………………….. 

NIP: ………………………………. REGON: ……………………………………… 
reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą 

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. Zakup energii elektrycznej dla SPZOZ w 
Nowym Tomyślu o nr.: SPZOZ_NT/DZP/PN/09/17, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) o następującej treści: 

 

§ 1. 
Postanowienia ogólne 

1. Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków stron, związanych ze sprzedażą i zakupem 
energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji obiektów Zamawiającego, na zasadach określonych w 
ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 (Dz. U. z 2017r. poz. 220 ze zm.) oraz w 
wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – 
Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017e. poz. 459 ze zm.), zasadami określonymi w koncesjach, zasadach 
wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1579 ze zm.). 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną nr koncesji 
……………………………………..., wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

3. Wykonawca oświadcza, że będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że ma zawartą stosowną umowę z ENEA Operator sp. z o.o., umożliwiającą 
sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej 
OSD. 

5. Umowa nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem i 
opomiarowaniem energii, wchodzących w zakres odrębnej umowy o świadczenie usług dystrybucji 
zawartej przez Zamawiającego z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. 

6. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci Dystrybucyjnej do lokalnego Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego – ENEA Operator sp. z o.o. (zwanego dalej OSD), z którym Zamawiający ma 
podpisaną umowę o świadczenie takich usług na czas nieokreślony. 

7. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień Umowy użyte w niej pojęcia oznaczają: 
a) Operator systemu dystrybucyjnego (OSD) - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

dystrybucją energii elektrycznej; 
b) Umowa dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD określająca ich 

wzajemne prawa i obowiązki związane za świadczeniem usługi dystrybucyjnej w celu realizacji 
niniejszej Umowy; 

c) Standardowy profil zużycia – zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej 
zużytej przez dany rodzaj odbioru; 

d) Umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a 
OSD określająca prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usługi dystrybucji 
energii elektrycznej; 
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e) punkt poboru – miejsce dostarczania energii elektrycznej – zgodne z miejscem dostarczania 
energii elektrycznej zapisanym w umowie o świadczenie usług dystrybucji; 

f) faktura rozliczeniowa – faktura, w której należność dla Wykonawcy określana jest na 
podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-
rozliczeniowych; 

g) okres rozliczeniowy – okres miesięczny lub dekadowy pomiędzy odczytami urządzeń do 
pomiaru mocy i energii elektrycznej - zgodnie z okresami rozliczeniowymi ustalonymi przez 
OSD; 

h) Ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017r. poz. 220 ze 
zm.) 

8. Integralną część umowy stanowią:  
- oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, złożona w postępowaniu, 
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, sporządzona dla 
przedmiotowego postępowania. 

 
§ 2. 

Podstawowe zasady sprzedaży energii elektrycznej 
1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, a Zamawiający zobowiązuje się do kupna energii 

elektrycznej dla punktów poboru określonych w Załączniku nr 1 do umowy na potrzeby związane z 
przedmiotem działalności Zamawiającego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilości punktów poboru. 
3. Prognozowana ilość zużytej energii elektrycznej dostarczonej przez Wykonawcę w okresie 

obowiązywania umowy dla poszczególnych punktów poboru określonych w Załączniku nr 1 do 
umowy szacuje się w ilości: 930 000 kWh. 

4. Zamawiający oświadcza, iż szacunkowe zapotrzebowanie energii wskazane powyżej oraz w rozdz. III 
pkt. 4 SIWZ stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania Umowy może ulec 
zmniejszeniu bądź zwiększeniu w stosunku do prognoz dotyczących poszczególnych odbiorców 
końcowych. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od podanego wyżej) uzależnione będzie 
wyłącznie od rzeczywistych potrzeb poszczególnych odbiorców końcowych, z tym, że niezależnie od 
wielkości zużycia Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w 
przetargu ceny energii. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń 
finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zakupi od 
Wykonawcy mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej niż prognozowana- szacunkowa ilość 
energii wskazana w załączniku nr 1 do SIWZ 

5. Moc umowna, grupa taryfowa, warunki ich zmian oraz miejsca dostarczenia energii elektrycznej dla 
punktów poboru wymienionych w Załączniku nr 1 określane są każdorazowo w Umowie o 
świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie 
handlowe (bez dodatkowego wynagrodzenia) dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach tej 
Umowy. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez 
Zamawiającego na podstawie standardowego profilu zużycia odpowiedniego dla odbiorów w grupach 
taryfowych określonych w Załączniku nr 1 lub wskazań układów pomiarowych. 

7. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej określonej 
w §5 ust. 1. 

8. Zamawiający oświadcza, że wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym z 
niniejszej Umowy, w tym opracowywanie i zgłaszanie grafików handlowych do OSD, przysługują 
Wykonawcy. 

9. Energia elektryczna kupowana na podstawie niniejszej umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy 
końcowego, co oznacza, że Zamawiający nie jest przedsiębiorcą energetycznym w rozumieniu ustawy 
Prawo energetyczne. 

 
§3. 

Standardy jakości obsługi 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi zgodne z 

obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego (ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo 
energetyczne) oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy w zakresie 
zachowania standardów jakościowych. 
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2. Wykonawca nie gwarantuje ciągłości sprzedaży energii elektrycznej oraz nie ponosi odpowiedzialności 
za niedostarczenie energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w przypadku klęsk żywiołowych, 
awarii w systemie oraz awarii sieciowych, jak również z powodu wyłączeń dokonywanych przez OSD. 
Szczegółowe zasady dotyczące niedotrzymania ciągłości dostaw energii elektrycznej regulowane są w 
umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej podpisanej z lokalnym OSD. 

3. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi w zakresie przedmiotu niniejszej 
Umowy określonych obowiązującymi przepisami ustawy Prawo energetyczne, Wykonawca 
zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu bonifikat w wysokościach określonych Prawem 
energetycznym oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww./ ustawy.   

 
§ 4. 

Podstawowe obowiązki Stron 
1. Na mocy niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do: 

a) Pobierania energii elektrycznej zgodnie z warunkami Umowy oraz obowiązującymi 
przepisami prawa. 

b) Terminowego regulowania należności za zakupioną energię elektryczną. 
2. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

a) sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących standardów jakościowych 
wskazanych w § 3 do obiektów Zamawiającego wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, 

b) doprowadzenia do skutecznego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy energii 
elektrycznej, 

c) pozyskania we własnym zakresie od właściwego OSD wszelkich danych niezbędnych do 
skutecznego przeprowadzenia zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, 

d) zobowiązuje 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), 
terminowo pozyskać dane pomiarowe od OSD, 

e) dostarczenia wystawionej za okres rozliczeniowy faktury do Zamawiającego w terminie 
maksymalnie 14 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego  (na adres siedziby 
Zamawiającego lub na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: spzoz18@post.pl, 
względnie umożliwić samodzielne pobranie faktury poprzez dostęp elektroniczny do konta 
Zamawiającego np. e-BOK z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego o możliwości 
pobrania faktury), 

f) przestrzegania standardów jakościowych obsługi Zamawiającego, 
g) prowadzenie ewidencji wpłat należności w sposób zapewniający poprawność rozliczeń i 

umożliwiający udostępnianie Zamawiającemu danych o wpłatach, poprawność rozliczeń, 
h) udostępniania na każde żądanie Zamawiającego danych pomiarowo-rozliczeniowych w 

zakresie sprzedaży energii elektrycznej do obiektów objętych Umową otrzymanych od 
właściwego OSD, 

i) Zamawiającemu danych pomiarowo- rozliczeniowych w zakresie sprzedaży energii 
elektrycznej do obiektów objętych Umową otrzymanych od właściwego OSD, 

j) Przyjmowania od Zamawiającego, w uzgodnionym czasie, zgłoszeń i reklamacji, dotyczących 
dostarczanej energii elektrycznej. 

 
§ 5. 

Zasady rozliczeń 
1. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny jednostkowej 1kWh energii 

elektrycznej netto określonej w ofercie przetargowej, stanowiącej integralną część niniejszej umowy, 
która wynosi dla: 
a) Grupy Taryfowej C22W –- …………… zł netto,  
b) Grupy Taryfowej C12A – …………… zł netto,   

2. Ceny określone ust. 1 obowiązują także dla nowo przyłączonych obiektów do sieci 
elektroenergetycznej OSD. 

3. Cena jednostkowa określona w ust. 1 nie ulegnie zwiększeniu w okresie realizacji umowy. 
4. Cena jednostkowa zawiera wszystkie dodatkowe koszty oraz opłaty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, w tym w szczególności wynikające z dokonania bilansowania handlowego czy też stałe 
koszty opłat handlowych. 



SPZOZ_NT/DZP/PN/09/17 

 4 

5. Przewiduje się możliwość zmiany zapisów umowy w zakresie cen jednostkowych za 1 kWh energii 
elektrycznej wskazane w § 5 ust. 1 na niższe. W przypadku pojawienia się korzystniejszej, ogólnie 
dostępnej oferty Wykonawcy na przedmiotową dostawę (niższe stawki netto), Zamawiające ma prawo 
do skorzystania z niej. 

6. Strony zastrzegają sobie możliwość zmiany umowy w zakresie cen wskazanych w § 5 ust. 1, w 
przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz stawki podatku akcyzowego dla energii 
elektrycznej. 

7. Przewidywane szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy w okresie realizacji Umowy wynosi 
............................ zł brutto. Kwota ta nie odzwierciedla faktycznego wynagrodzenia Wykonawcy, 
ma charakter orientacyjny (szacunkowy). Ostateczna wysokość wynagrodzenia może ulec zmianie i 
jest uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. Z tytułu 
zmniejszenia zakresu ilościowego, nie będą przysługiwać wykonawcy żadne roszczenia wobec 
zamawiającego. 

8. Strony ustalają, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem 
rozliczeniowym stosowanym przez OSD, określonym w umowie o świadczenie usług dystrybucji, 
przez wystawienie Zamawiającemu faktur VAT za zużycie energii poszczególnych punktów poboru 
energii określonych w Zał. nr 1 do Umowy.  

9. Za wykonane dostawy energii elektrycznej Wykonawca wystawi faktury za okres rozliczeniowy i 
dostarczy je Zamawiającemu w terminie maksymalnie 14 dni następujących po zakończeniu 
okresu rozliczeniowego. Do każdej faktury Wykonawca załączy specyfikację określającą ilość energii 
elektrycznej pobranej w poszczególnych punktach poboru energii oraz wysokość należności z tego 
tytułu. 

10. Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresie rozliczeniowym obliczana będzie 
indywidualnie dla poszczególnego punktu poboru określonego w Załączniku nr 1 do Umowy jako 
iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych 
zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych oraz ceny jednostkowej energii elektrycznej 
określonej w §5 ust. 1 Umowy. W przypadku braku odczytów rzeczywistych od OSD, ilość 
sprzedanej energii zostanie ustalona na podstawie średniego zużycia z poprzedniego okresu 
rozliczeniowego dla danego punktu poboru energii. Do wyliczonej należności Wykonawca doliczy 
podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień wystawienia faktury. 

11. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego punktu poboru energii, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie należności za 
pobraną energię elektryczną lub w przypadku, gdy OSD dokona korekty danych pomiarowych za 
dany okres rozliczeniowy.  

12. Wykonawca winien niezwłocznie dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur wg poniższych 
zasad: 

a) korekta faktur w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości, o których mowa w § 5 ust. 11, 
obejmuje cały okres rozliczeniowy lub okres, w którym występowały stwierdzone 
nieprawidłowości lub błędy, 

b) podstawą rozliczenia przy korekcie faktur, o których mowa w § 5 ust. 11 jest wielkość błędu 
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, zgodnie ze skorygowanymi danymi 
przekazanymi przez OSD, 

c) jeżeli określenie błędu, o którym mowa w § 5 ust. 11 nie jest możliwe, podstawę do 
wyliczenia wielkości korekty stanowi średnia dzienna liczba jednostek energii elektrycznej 
prawidłowo wskazanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy w poprzednim okresie 
rozliczeniowym, pomnożona przez liczbę dni okresu, którego dotyczy korekta faktury. W 
przypadku, gdy nie jest możliwe prawidłowe ustalenie sumy jednostek energii elektrycznej na 
podstawie danych za poprzedni okres rozliczeniowy, podstawę do wyliczenia wielkości 
korekty stanowi średnia liczba jednostek energii elektrycznej za okres doby, obliczona na 
podstawie sumy jednostek energii elektrycznej prawidłowo wskazanych przez układ 
pomiarowo-rozliczeniowy w kolejnym poprzedzającym okresie rozliczeniowym, 

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

e) niedopłata wynikająca z korekty płatna będzie zgodnie z terminem wskazanym na fakturze 
korygującej  

13. Wykonawca winien dokonać również korekty faktur wystawionych z zastosowaniem cen innych niż 
ceny wymienione w § 5 ust. 1. 



SPZOZ_NT/DZP/PN/09/17 

 5 

14. Faktura VAT winna być wystawiona na Nabywca/Płatnik/Odbiorca: Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi ul. Poznańska 30, 64-300 
Nowy Tomyśl, NIP: 788-17-50-689.  

15. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.  

16.  Wystawiona faktura winna być dostarczona na adres siedziby Zamawiającego lub Wykonawca 
może dostarczyć fakturę na adres poczty elektronicznej Zamawiającego spzoz18@post.pl, względnie 
umożliwić samodzielne pobranie faktury poprzez dostęp do konta np. e-Bok z jednoczesnym 
powiadomieniem Zamawiającego o możliwości pobrania faktury (wystawieniu faktury). 

 
§ 6. 

Płatności 
1. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne przelewem na konto bankowe Wykonawcy w 

terminie 30 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury przez Wykonawcę, jednak nie krótszym 
niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.  

2. W przypadku niezachowania przez Wykonawcę terminu dostarczenia faktury określonego w § 5 ust. 
6, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 zł za każdy punkt poboru objęty 
niniejszą Umową za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu faktury. 

3. Zamawiający jest uprawniony do dokonania potrącenia wartości kary umownej z kwoty należnej 
Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy na podstawie wystawionej noty obciążeniowej lub poprzez 
złożenie oświadczenia. 

4. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Wykonawcy.  
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury Zamawiający 

złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja ta winna być 
rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od jej złożenia. 

6. Wykonawca nie może bez zgody podmiotu, który utworzył Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Nowym Tomyślu dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy (art. 
54 ust. 5 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1638).  

 
§ 7. 

Obowiązywanie Umowy, wypowiedzenie Umowy, wstrzymanie dostaw 
1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia 1 stycznia 2018r. (z zastrzeżeniem skutecznego 

przeprowadzenia zmiany sprzedawcy) do dnia 31 grudnia 2018r. 
2. Strony postanawiają, że na wniosek Zamawiającego możliwe jest zaprzestanie sprzedaży energii 

elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru wskazanych w Załączniku Nr 1 i nie stanowi ono 
rozwiązania całej Umowy chyba, że przedmiotem wypowiedzenia są wszystkie punkty poboru 
określone w Załączniku nr 1. 

3. Sprzedaż energii elektrycznej dla nowego punktu poboru nie objętego Załącznikiem Nr 1 do Umowy 
lub dla punktu oznaczonego w załączniku nr 1, w którym nastąpił znaczący przyrost mocy w związku 
z dokonaną jego rozbudową, będzie dokonywana na podstawie zmiany przedmiotowego Załącznika 
bez konieczności renegocjowania warunków Umowy. Zmiana Załącznika nr 1 nie stanowi zmiany 
warunków niniejszej Umowy. 

4. Dla realizacji Umowy w zakresie każdego punktu poboru konieczne jest jednoczesne obowiązywanie 
umów: 
a) Umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, 
b) Umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD. 

5. Zamawiający oświadcza, że Umowa o świadczenie usług dystrybucji pozostanie ważna przez cały 
okres obowiązywania Umowy, a w przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług 
dystrybucyjnych, Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Wykonawcę w formie pisemnej 
w terminie 7 dni od momentu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług 
dystrybucji. 

6. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym, na podstawie 
oświadczenia skierowanego do Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności w 
przypadku gdy: 

a) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo upływu terminu wyznaczonego mu 
przez Zamawiającego do zaniechania takich naruszeń, nie krótszego jednakże niż 30 dni, 
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b) koncesja Wykonawcy na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną 
zostanie zmieniona w sposób powodujący jakiekolwiek ograniczenia w możliwości 
wykonania przez Wykonawcę postanowień Umowy, 

c) Wykonawca nie wystawił faktury za dostawę energii elektrycznej w terminie 60 dni od 
pozyskania danych o zużyciu, liczonych od daty zamieszczenia danych o zużyciu przez OSD 
na serwerze ftp platformy PWI lub od daty przekazania tych danych przez Zamawiającego.  

7. W przypadku rozwiązania Umowy, Zamawiający zobowiązany jest uregulować zobowiązania za 
zużytą energię elektryczną oraz inne należności wynikające ze wzajemnych rozliczeń. 

8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający 
może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 
tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 
części umowy według zasad rozliczeniowych oznaczonych w §5 Umowy. 

9. Wykonawcy przysługuje prawo złożenia do OSD wniosku o wstrzymanie dostarczenia energii w 
przypadku gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną co najmniej 30 dni po 
upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i 
bieżących należności w dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz po powiadomieniu 
Zamawiającego na piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej i wypowiedzenia 
Umowy. 

10. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie dostarczania energii 
elektrycznej przez OSD na wniosek Wykonawcy, po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego. 

11. Wstrzymanie sprzedaży energii dotyczyć będzie obiektu, na którym występuje zadłużenie. 
12. 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 
taryfy. 

13. W przypadku, gdy Wykonawca, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zaprzestanie na stałe, 
bądź tymczasowo sprzedaży energii elektrycznej na rzecz Zamawiającego, skutkiem czego sprzedaż ta 
będzie realizowana przez tzw. sprzedawcę rezerwowego, o czym jest mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 
ppkt b) Prawa energetycznego, Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia powstałej stąd 
szkody. Za powstałą w takiej sytuacji szkodę uważa się w szczególności różnicę w kosztach zakupu 
energii elektrycznej od tzw. sprzedawcy rezerwowego, w stosunku do kosztów, jakie powinny były 
zostać poniesione na podstawie niniejszej umowy. Dotyczy to całego okresu realizacji sprzedaży 
energii elektrycznej przez tzw. sprzedawcę rezerwowego, z tym, że nie dłużej niż do chwili 
wznowienia sprzedaży przez Wykonawcę bądź innego sprzedawcę energii elektrycznej, wyłonionego 
w przetargu publicznym, z tym, ze nigdy dłużej niż do dnia wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu 
Umowy.  

14. Strony mogą wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia 
jedynie z ważnych przyczyn, o których nie miały wiedzy w chwili zawarcia Umowy, a które to 
przyczyny powodują, iż dalsze wykonywanie Umowy grozi Stronie wypowiadającej rażącą stratą. 

15. Rozwiązanie oraz odstąpienie od Umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie, powinno nastąpić 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

 
§ 8. 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z 

przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% wartości netto oferty, na 
podstawie której podpisana zostaje niniejsza umowa. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną przypadku niezachowania przez Wykonawcę terminu 
dostarczenia faktury określonego w § 5 ust. 6 w wysokości 20 zł za każdy punkt poboru objęty niniejszą 
Umową za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu faktury. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności, gdy: 

−  otwarto likwidację Wykonawcy, 

− Wykonawca nie zapewnia sprzedaży energii w sposób ciągły i niezakłócony, 

− przed zakończeniem realizacji umowy Wykonawca utraci uprawnienia, koncesje lub zezwolenia 
bądź dokumenty niezbędne do wykonywania przedmiotu Umowy i nie przekaże 
Zamawiającemu aktualnych dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 niniejszej Umowy, 
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− Wykonawca nie dokonuje bilansowania handlowego, 

− Wykonawca wykonuje niniejszą Umowę w sposób sprzeczny z obowiązującymi w Polsce 
przepisami prawa, a w szczególności przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2017r. poz. 220 ze zm.) i przepisami do niej wykonawczymi, 

− koncesja Wykonawcy na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną 
zostanie zmieniona w sposób powodujący jakiekolwiek ograniczenia w możliwości wykonania 
przez Wykonawcę postanowień Umowy. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, 
za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% wartości netto oferty, na podstawie 
której podpisana zostaje niniejsza umowa. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kary umownej z faktur, na co Wykonawca wyraża 
nieodwracalną zgodę. 

6. Strony ustalają, że niezależnie od kar umownych, będą mogły dochodzić odszkodowania 
przewyższającego kary umowne do wysokości szkody rzeczywistej.  

7. W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma 
prawo żądać zapłaty odsetek na zwłokę w wysokościach ustawowych.  

 
 

§ 9. 
Zmiany zawartej umowy 

1. Strony ustalają, że możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie liczby punktów poboru wymienionych w 
załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, które będzie dokonywane na podstawie zmiany przedmiotowego 
załącznika bez konieczności renegocjowania warunków Umowy. 

2. Przewiduje się możliwość zmiany zapisów umowy w zakresie cen jednostkowych za 1 kWh energii 
elektrycznej wskazanych w § 5 ust. 1 w przypadku pojawienia się korzystniejszej, ogólnie dostępnej oferty 
Wykonawcy na przedmiot zamówienia – w takim przypadku Zamawiający ma prawo do skorzystania z 
niej. 

3. Strony zastrzegają sobie możliwość zmiany umowy w zakresie ceny jednostkowej brutto za 1 kWh -  cena 
ta ulegnie zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz stawki podatku 
akcyzowego dla energii elektrycznej, z zastrzeżeniem dopuszczalności zmiany określonej w § 9 ust. 2. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy w przypadku zmiany grupy taryfowej, o ile 
taka jest możliwa wg taryfy właściwego OSD. W przypadku takiej zmiany zastosowanie będą miały 
odpowiednie stawki za energię elektryczną w ramach wybranej przez Zamawiającego grupy taryfowej. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy (wynagrodzenia) w przypadku zwiększenia 
użycia energii elektrycznej dla punktów poboru określonych w załączniku nr 1 do Umowy lub w 
przypadku podłączenia nowego punktu poboru przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy (wynagrodzenia) w przypadku wyłączenia 
punktu poboru energii elektrycznej. 

7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy dotyczącej zmian sposobu spełnienia 
zakresu świadczonych usług w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych 
poniżej: 

− zmiany organizacyjne, wewnętrzne u Zamawiającego w poszczególnych punktach poboru energii, 

− zmiany warunków technicznych/technologicznych, rozwiązań projektowych budynków, instalacji, 
urządzeń w poszczególnych obiektach, 

− zmiany obowiązujących przepisów mających wpływ na świadczenie usługi skutkujące niemożliwością 
zrealizowania przedmiotu zamówienia na dotychczasowych warunkach, 

− w przypadku wystąpienia siły wyższej. 
8. Strony ustalają, że nie wymagają aktualizacji Umowy w formie pisemnego aneksu zmiany: 

− zmiana nr rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego, 

− zmiana adresu do korespondencji 

− zmiana siedziby jednostki organizacyjnej, 

− zmiana grupy taryfowej, 

− zmiana nr licznika. 
Zaistnienie okoliczności, o których mowa powyżej wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego 
zawiadomienia drugiej Strony. 
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9. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w 
szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki 
wprowadzenia zmian; 

2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych 
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w 

szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 
zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 
umowie; 

3) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z 

należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 

4) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 
a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w ppkt 1), 
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za 
sobą innych istotnych zmian umowy, 

5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ustawy Pzp; 
6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku 
zamówień na usługi lub dostawy. 

10. Okoliczności i warunki dokonania zmiany nie oznaczają roszczenia żadnej ze stron o zmianę, stanowiąc 
jedynie prawną możliwość dokonania zmiany umowy za zgodą stron.  

 
§10 

Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy z wyjątkiem przesłanek, o których mowa w § 9 ust. 8 

niniejszej Umowy wymagają formy pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 
2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej Umowy, Strony będą rozstrzygały w pierwszej 

kolejności polubownie. 
3. Strony ustalają, że w razie powstania sporu nierozstrzygniętego polubownie, do jego rozpatrzenia 

właściwy będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
4. Przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji Umowy następować będzie wyłącznie na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2016 r. poz. 922 ze zm.). 

5. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy: Prawo zamówień 
publicznych, Kodeksu Cywilnego, Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

 
Integralną część umowy stanowią: 
Załącznik nr 1 Wykaz punktów poboru wraz z parametrami jednostkowymi. 
Oferta Wykonawcy 
SIWZ wraz z Załącznikami  

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
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Zał. nr 1 do umowy Nr  ......z dn.  
 

Nabywca 
(Zamawiający): 

Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej im. dra 

Kazimierza Hołogi 
ul. Poznańska 30 

64-300 Nowy Tomyśl 

Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej im. dra 

Kazimierza Hołogi 
ul. Poznańska 30 

64-300 Nowy Tomyśl 

Punkty poboru 
energii: 

Szpital Powiatowy w Nowym 
Tomyślu 

Szpital – Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy 

Adres punktu poboru: Ul. Sienkiewicza 3 

64-300 Nowy Tomyśl 

Ul. 27 Grudnia 2 

64-330 Opalenica 

Nr ewidencyjny PPE: PLENED 
00000590000000001654400564 

PLENED 
00000590000000001610948551 

Nr licznika: 96860185 90734861 

Taryfa: C22W C12A 

Moc umowna: 350,0 kW 27 kW 

Szacowane zużycie energii 
[kWh] w okresie od 
1.01.2018r. do 31.12.2018r. 

900 000 kWh 30 000 kWh 

Łączne szacowane 
zużycie energii w 
okresie od 1.01.2018r. do 
31.12.2018r. 

 930 000 kWh 

 
 
 
ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
 
 

 

     
 

 


