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Załącznik nr 7 do SIWZ 

U M O W A  NR ……2019 

 
WZÓR 

 

zawarta w Warszawie w dniu ………….pomiędzy  

Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo – 

Włochy z siedzibą w Warszawie przy ul. gen. M.C. Coopera 5, wpisanym do rejestru Stowarzyszeń, 

innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Samodzielnych Publicznych Zakładów 

Opieki Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003553, NIP:522-25-86-517, 

REGON:017202242,reprezentowanym przez:  

 

Dyrektora       Pawła Dorosza 

 

zwanym  w  dalszej  treści umowy „Zamawiającym”, 

a 

 

__________________________ z siedzibą w _______, __- ___ ___________, ul. _______________ , 

zarejestrowaną pod Nr KRS ____________ rejestru przedsiębiorców, akta rejestrowe w Sądzie 

Rejonowym w _________, _____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego/ wpisanym 

do CEIDG, NIP _________________, REGON _____________________, zwaną/ym w dalszym 

ciągu umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

 

………………………………………………… 

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  2018 poz. 1986 

z późn zm.,) zawarta została umowa o następującej treści:  

 

§ 1 

SŁOWNIK POJĘĆ 

 

Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień Umowy użyte w niej pojęcia oznaczają: 

1. Operator systemu dystrybucyjnego (OSD) – innogy Polska S.A. z siedzibą                                

w Warszawie ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41; 

2. standardowy profil zużycia – zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej zużytej 

przez dany rodzaj odbioru; 

3. umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym innogy 

Polska S.A.; 

4. punkt poboru – miejsce dostarczania energii elektrycznej – zgodne z miejscem dostarczania 

energii elektrycznej zapisanym w umowie o świadczenie usług dystrybucji; 
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5. faktura rozliczeniowa – faktura, w której należność dla Wykonawcy określana jest na 

podstawie odczytów układów pomiarowych; 

6. okres rozliczeniowy – okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami 

urządzeń do pomiaru mocy i energii elektrycznej - zgodnie z okresem przekazywania danych 

przez OSD;  

7. Ustawa PE – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 z 

późn. zm.); 

8. Ustawa Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 

poz. 1986 z późn zm.); 

9. bilansowanie handlowe - zgodnie z art. 3 pkt 40 Prawa energetycznego 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 

PRZEDMIOT UMOWY  

 

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

10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.), zwanej dalej 

„Prawo energetyczne”), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy oraz 

przepisami ustawy z dnia 23. kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2018 poz. 1025, z 

późn. zm., zwanej dalej „Kodeks Cywilny”), zasadami określonymi w koncesjach, 

postanowieniami niniejszej Umowy, oraz w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).  

2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do lokalnego Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego (zwanego dalej OSD). Zamawiający posiada podpisaną umowę             

o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

3. Niniejsza Umowa reguluje wyłącznie warunki sprzedaży energii elektrycznej i nie zastępuje 

umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.  

4. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną numer 

koncesji………………………………., wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.  

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

energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej 

OSD.  

6. Zamawiający oświadcza, że niniejsza umowa zostaje  zawarta na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.), z 

uwzględnieniem innych obowiązujących przepisów.   

 

§ 3 

ZOBOWIĄZANIA STRON 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego 

wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ . 

2. Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących standardów 

jakościowych wskazanych w § 5 niniejszej Umowy; 

2)  prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającą poprawność rozliczeń; 
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3)  udostępnienia Zamawiającemu danych pomiarowo-rozliczeniowych w zakresie 

sprzedaży energii elektrycznej do obiektów objętych Umową otrzymanych od OSD; 

4) Przyjmowanie od Zamawiającego, w uzgodnionym czasie zgłoszeń i reklamacji 

dotyczących dostarczanej energii elektrycznej. 

      3.   Zamawiający zobowiązuje się do:  

                  1)    pobierania energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy; 

                  2)  zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem urządzeń pomiarowych oraz 

plomb, w tym plomb legalizacyjnych na wszystkich elementach, a w szczególności 

plomb zabezpieczeń głównych i w układzie pomiarowo-rozliczeniowym; 

3)   terminowego regulowania należności za energię elektryczną oraz innych należności 

związanych ze sprzedażą tej energii; 

4)  powiadamiania Wykonawcy o zmianie planowanej wielkości zużycia energii 

elektrycznej w przypadku zmian w sposobie wykorzystywania urządzeń i instalacji 

elektrycznych w poszczególnych punktach poboru; 

5)  przekazywaniu Wykonawcy istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy 

mających wpływ na jej realizację m.in. zmianie licznika w układzie pomiarowo-

rozliczeniowym wraz z podaniem jego numeru.  

    4.  Zamawiający oświadcza, iż posiada umowę na świadczenie usług dystrybucji oraz zapewnia jej 

utrzymanie w mocy przez cały okres trwania Umowy Sprzedaży energii elektrycznej.                        

W przypadku rozwiązania umowy na świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a OSD lub zamiarze jej rozwiązania Zamawiający niezwłocznie powiadomi 

Wykonawcę o tym fakcie. 

    5.   Strony zobowiązują się do:  

1) niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub usterkach 

w układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ 

na rozliczenia za energię;  

2) zapewnienia wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do materiałów 

stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię.  

 

§ 4 

BILANSOWANIE HANDLOWE 

 

1. W ramach niniejszej Umowy oraz bez dodatkowego wynagrodzenia, Wykonawca jest 

odpowiedzialny za bilansowanie handlowe. 

2. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych                       

z  niezbilansowaniem. 

3.  Zamawiający oświadcza, iż wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem 

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

do OSD leżą po stronie Wykonawcy i wykonywane są na jego koszt..  

§ 5 

STANDARDY JAKOŚCIOWE 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi 

zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego.  

2. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi, Zamawiającemu przysługuje 

prawo bonifikaty według stawek określonych w § 38 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 

dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 
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rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 503)) lub w każdym później 

wydanym akcie prawnym określającym te stawki. 

§ 6 

WARTOŚĆ UMOWY 

 

1. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny jednostkowej energii 

elektrycznej netto określonej w ofercie przetargowej, która wynosi:  

             a)  ................ zł netto za 1 kWh …………………….. + 23 % ……………….. tj. brutto: 

………………….      dla grupy taryfowej C11; 

             przy czym szacunkowa wartość umowy w okresie na który została zawarta wynosi:  

             brutto: …………………………….zł (słownie: ……………………………..) 

             netto: ………………………………zł (słownie: ……………………………..) 

             podatek VAT 23 % ……………………….zł.  

              b)  ................ zł netto za  1 kWh…………………….. + 23 % ……………….. tj. brutto:         

………………….      dla grupy taryfowej C21; 

              przy czym szacunkowa wartość umowy w okresie na który została zawarta wynosi:  

              brutto: …………………………….zł (słownie: ……………………………..) 

              netto: ………………………………zł (słownie: ……………………………..) 

              podatek VAT 23 % ……………………….zł.  

             c) Łączna szacunkowa wartość umowy w okresie na który została zawarta wynosi:  

              brutto: …………………………….zł (słownie: ……………………………..) 

              netto: ………………………………zł (słownie: ……………………………..) 

              podatek VAT 23 % ……………………….zł.  

 

    2.  Ceny jednostkowe określone w ust. 1 a, b,  nie ulegną podwyższeniu  w okresie obowiązywania  

Umowy, 

    3.  Ceny jednostkowe określone w ust. 1 a, b ulegną podwyższeniu wyłącznie w przypadku 

ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii 

elektrycznej podatkiem akcyzowym.  

4. Ceny jednostkowe określone w ust. 1 a, b,  mogą ulec  obniżeniu  w okresie obowiązywania  

Umowy,  jeżeli strony tak postanowią i/lub wynikać to będzie z obowiązujących przepisów.  

 

 

§ 7 

ROZLICZENIA STRON, WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Należność Sprzedawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana 

będzie indywidualnie dla punktu poboru jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej 

ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach 

pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej energii elektrycznej określonej w §6 ust. 1 

pkt. a i b Umowy. Do wyliczonej należności Sprzedawca doliczy podatek VAT według 

obowiązującej stawki. 

2. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem 

przekazywania danych przez OSD. 

3. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych 

przez Wykonawcę. 

4. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 

dni od otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od OSD.  
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5. Należności wynikające z faktury VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty  wystawienia na 

konto Wykonawcy. W przypadku doręczenia faktury w czasie uniemożliwiającym wykonanie 

zobowiązania  - płatności będą  dokonane  nie później niż w dziesiątym dniu roboczym od 

daty otrzymania faktury. 

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

wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami 

bankowymi. 

7. Przez otrzymanie faktury Zamawiający rozumie wpływ dokumentu do sekretariatu SZPZLO 

Warszawa Bemowo-Włochy, 01-315 Warszawa, ul. gen. M.C. Coopera 5.  

8. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.   

 

 

§ 8 

REKLAMACJE 

 

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

rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie pobranej energii 

elektrycznej, Zamawiający jest obowiązany do uregulowania należności 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, 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.  

2. 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.  

3. Jeżeli błędy wskazane w ust. 1 spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za 

dostarczoną energię elektryczną Wykonawca jest obowiązany dokonać korekty uprzednio 

wystawionych faktur. 

4. Wniesienie przez Zamawiającego reklamacji do Wykonawcy nie zwalnia Klienta z 

obowiązku zapłaty faktury za energię elektryczną do czasu ostatecznego rozpatrzenia 

reklamacji, jednakże Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty spornej części należności. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat 

faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna 

być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14  dni roboczych. 

§ 9 

WSTRZYMANIE SPRZEDAŻY ENERGII 

 

Strony postanawiają, że na wniosek Zamawiającego możliwe jest zaprzestanie sprzedaży energii 

elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru ujętych w Załączniku Nr 1 i nie stanowi ono 

rozwiązania całej Umowy chyba, że przedmiotem wypowiedzenia są wszystkie punkty poboru 

określone w Załączniku nr 1. 

 
§ 10 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

 

1. Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia 01.01.2020 r.  

2. Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony od  01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.  
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3. Dla realizacji niniejszej umowy w zakresie każdego punktu poboru konieczne jest jednoczesne 

obowiązywanie umowy o świadczenie usług dystrybucji.  

 
§ 11 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży                       

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

może wypowiedzieć Umowę w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu                 

z tytułu wykonania części umowy.  

§ 12 

ZMIANY UMOWY 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy                         

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w wypadku: 

             a) zmiany przepisów PE lub wydanych na tej podstawie przepisów wykonawczych mających 

zastosowanie do umowy, w tej sytuacji postanowienia umowy sprzeczne z nimi stracą 

ważność zaś w ich miejsce będą miały zastosowanie przepisy  znowelizowanego prawa, 

            b) zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego jak                                   

i Wykonawcy, danych  stron umowy lub innych danych, które w umowie mają 

charakter czysto informacyjny ( np. adres Zamawiającego, numer konta bankowego), 

           c) podwyższenia  cen jednostkowych określonych dla dostawy energii elektrycznej będącej 

wyłącznie skutkiem zmiany stawki podatku akcyzowego lub stawki podatku VAT, 

          d)  zmiany maksymalnej szacunkowej wartości umowy, wynikającej z okoliczności opisanych 

 w ust.1  lit. c ; 

          e) sprzedaż energii elektrycznej dla nowego punktu poboru nie objętego Załącznikiem Nr 1 do  

Umowy lub dla punktu, w którym nastąpił znaczący przyrost mocy w związku z dokonaną 

rozbudową, będzie dokonywana na podstawie zmiany przedmiotowego Załącznika bez 

konieczności renegocjowania warunków Umowy.  

               f) zmiany maksymalnej szacunkowej wartości umowy, wynikającej z obniżenia cen 

jednostkowych w okresie obowiązywania  Umowy,  jeżeli strony tak postanowią i/lub wynikać 

to będzie z obowiązujących przepisów.  

 

 
§ 13 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się terminowo dokonać zgłoszenia niniejszej Umowy do OSD.   

2. Na wyraźne pisemne żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić                 

do zawarcia przez Zamawiającego umowy dystrybucyjnej z OSD,  zgodnie z załączonym              

do niniejszej Umowy pełnomocnictwem, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się                 

do dokonania zgłoszenia grup taryfowych dla poszczególnych obiektów Zamawiającego, 

zgodnie z załączonym do niniejszej Umowy pełnomocnictwem.  

3. W zakresie nie uregulowanym niniejszą Umową stosuje się Prawo Zamówień Publicznych, 

Prawo Energetyczne wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeks Cywilny.  

4. Wszelkie zmiany do Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 3 Umowy, wymagają 

pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.  
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§ 14 

 

1. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.  

2. Załączniki do umowy stanowią:  

                a) lista obiektów Zamawiającego - Załącznik nr 1  

                b) oferta Wykonawcy  - Załącznik nr 2 

                c) pełnomocnictwo do zgłoszenia w OSD realizacji umowy. 

3. Integralną częścią niniejszej umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

wraz  z Załącznikami,  

 

 

 

Wykonawca       Zamawiający 


