
Umowa nr  

 

zawarta w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu …...........  r., pomiędzy:  

 

Powiatem Dąbrowskim z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5,                          

33-200 Dąbrowa Tarnowska 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w imieniu którego działają: 

 

Pan Lesław Wieczorek – Starosta Dąbrowski, 

Pan Krzysztof Bryk – Wicestarosta Dąbrowski 

przy kontrasygnacie Pani Marii Sztorc – Skarbnika Powiatu 

 

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, 

a  

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 

................................................................................z siedzibą w …………………………. 

 przy ul. …………………………… wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy ……………………..  ………..   Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: …….. NIP ………  zwanym w treści umowy  “Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

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

2….............................................................................................................................................. 

(w przypadku  przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej) 

(imię i nazwisko) ……………………………………………………….., przedsiębiorcą działającym pod 

firmą  ……………………………………………. z siedzibą w ……………………………. przy ulicy 

………………………..,   wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

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

zwanym dalej Wykonawcą  

 

Podstawą zawarcia niniejszej umowy (zwanej dalej „umową”) jest wynik postępowania                                     

nr REZ.272.17.2022 o udzielenie zamówienia publicznego, które przeprowadzone zostało na podstawie 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.  

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest określenie praw i obowiązków Stron, związanych ze sprzedażą  

i zakupem energii elektrycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej                    

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy, na zasadach określonych w ustawie Prawo 

energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz.1350) oraz w wydanych 

na jej podstawie aktach wykonawczych. 

2. Umowa nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem, 

opomiarowaniem i jakością energii, które zostaną uregulowane w odrębnych umowach o świadczenie 

usług dystrybucyjnych zawartych przez Zamawiającego z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 

(OSD). 

 

§ 2 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia OSD, w imieniu Zamawiającego zgłoszenia o zawarciu 

niniejszej umowy sprzedaży energii elektrycznej. 

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

punktów poboru określonych w Załączniku nr 1 szacuje się łącznie na 90 MWh. 

3. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla 

Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w ofercie 

Wykonawcy. 



4. Kwestie takie jak: moc umowna, warunki jej zmiany oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej 

określane będą każdorazowo w umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a OSD. 

5. Energia elektryczna kupowana na podstawie umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy 

końcowego, co oznacza, że Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu 

ustawy Prawo Energetyczne. 

 

§ 3 

 

1. Standardy jakości obsługi Zamawiającego przez Wykonawcę zostały określone w obowiązujących 

przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo 

energetyczne. 

2. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi, o których mowa w ust. 1 

Zamawiającemu przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w § 42 Rozporządzenia 

Ministra Energii z dnia 6 marca 2019r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji 

taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2019r. poz. 503)  lub w każdym później 

wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych standardów obsługi. 

 

§ 4 

 

1. Na mocy 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, 

c) zawiadamiania Wykonawcy o zmianie wielkości mocy elektrycznej i planowanej wysokości    

rocznego zużycia, 

d) informowania Wykonawcy o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umów zawartych z OSD zgodnie  

z § 7 ust. 5 umowy. 

 

§ 5 

 

1. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny jednostkowej energii elektrycznej 

(netto), określonej w ofercie Wykonawcy, która wynosi:  

 

      a/. cena za sprzedaż jednej MWh 

 

Netto: ……………… zł   

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

 

VAT: ………. zł 

 

Brutto: ……………… zł   

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

 

      b/. cena za sprzedaż 90 MWh 

 

Netto: ……………… zł   

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

 

VAT: ……………. zł 

 

Brutto: ……………… zł   

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

 



2. Ceny i stawki określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia   

z wyjątkiem sytuacji, w której dokona się zmiana stawki podatku VAT oraz w przypadku zmian 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu 

zamówienia. 

3. Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie 

jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń 

pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej energii 

elektrycznej określonej w ust. 1 powyżej.  

4. Do wyliczonej należności, o której mowa w ust. 3, Wykonawca doliczy należny podatek VAT według 

obowiązującej stawki. 

5. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży energii elektrycznej jak i z tytułu 

dystrybucji energii elektrycznej (umowa z OSD) odbywać się będzie według jednego, wspólnego 

układu pomiarowo – rozliczeniowego.  

6. Wykonawca nie przewiduje zainstalowania innego lub dodatkowego układu pomiarowego z tytułu 

świadczenia usługi dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej przez dwa odrębne podmioty. 

7. Odczyty rozliczeniowe układów pomiarowo-rozliczeniowych i rozliczenia kosztów sprzedanej energii 

odbywać się będą w okresach stosowanych przez OSD. 

 

§ 6 

 

1. Płatnikiem należności za energię elektryczną jest – Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Dąbrowie 

Tarnowskiej ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 

Nabywcą jest: Powiat Dąbrowski 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Berka Joselewicza 5                       

NIP 871-17-71-285. 

2. Okres rozliczeniowy za pobraną energię elektryczną dostosowany będzie do okresów przekazywania 

odczytów od OSD. Faktury wystawiane będą niezwłocznie po otrzymaniu danych od OSD.  

3. Należności wynikające z faktur VAT są płatne w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty 

wystawienia faktury VAT oraz nie krótszym niż 7 dni od daty wpływu na adres siedziby 

Zamawiającego. 

4. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. Za przekroczenie terminów płatności określonych w umowie, Wykonawcy przysługuje prawo do 

naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie. 

6. Reklamacje nie zwalniają Zamawiającego od obowiązku płatności należności za dostarczoną energię 

elektryczną. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.  

8. Wierzytelność wynikająca z Umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez 

zgody Zamawiającego. 

9. Zamawiający zastrzega, że opłata nastąpi na rachunek bankowy wskazany na  białej liście.  

Wykonawca jest zobowiązany do wskazania na fakturze rachunku bankowego znajdującego się na 

białej liście. Jeżeli na dzień zapłaty rachunek bankowy nie będzie znajdować się w wykazie 

Zamawiający ma prawo dokonać zapłaty na rachunek bankowy wskazany na fakturze i zawiadomić 

Urząd Skarbowy o tym fakcie w terminie 3 dni lub dokonać  zapłaty na rachunek bankowy z wykazu 

białej listy. 

 

§ 7 

 

1. Umowa zostaje zawarta do 31.12.2023 roku. 

2. Warunkiem wejścia w życie umowy jest pozytywna weryfikacja punktu poboru energii elektrycznej 

przez operatora systemu dystrybucyjnego, do którego punkt jest przyłączony. 

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

Wykonawcę. 

4. Dla realizacji umowy w zakresie każdego punktu poboru konieczne jest jednoczesne obowiązywanie 

następujących umów: 

1) umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, 



2) generalnej umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD, 

3) umowy zawartej przez Wykonawcę umożliwiającej bilansowanie handlowe Zamawiającego przez 

Wykonawcę. 

5. Zamawiający oświadcza, że umowy o świadczenie usług dystrybucji, o których mowa w ust. 4 pkt. 1, 

będą ważne przez cały okres obowiązywania umowy, a w przypadku ich rozwiązania, 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. W przypadku gdy Wykonawca poweźmie wiadomość, iż umowa o świadczenie usług dystrybucji 

została rozwiązana bądź wygasła, a Zamawiający nie poinformuje go o tym w trybie wskazanym w 

ust. 5, niniejsza umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia 

umowy o świadczenie usług dystrybucji (bez konieczności sporządzania pisemnego aneksu) w 

zakresie punktów poboru, do których dostarczana była energia elektryczna w ramach 

nieobowiązującej umowy o świadczenie usług dystrybucji. 

7. W przypadku gdy Zamawiający opóźnia się z zapłatą za pobraną energię elektryczną o co najmniej 

miesiąc od upływu terminu płatności, Wykonawca może wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej 

do punktów poboru eksploatowanych przez dłużnika, po uprzednim wezwaniu Zamawiającego w 

formie pisemnej do zapłaty zaległości,  wyznaczając dodatkowy dwutygodniowy termin do jej 

uiszczenia, a po jego bezskutecznym upływie Wykonawca może odstąpić od umowy w zakresie 

dostarczania energii elektrycznej do punktów poboru eksploatowanych przez dłużnika.  

8. Strony zastrzegają sobie prawo wypowiedzenia umowy w formie pisemnej z zachowaniem 

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia biegnie od ostatniego dnia 

miesiąca kalendarzowego, w którym złożono wypowiedzenie. 

 

§ 8 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie, rozwiązanie  umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości netto oferty, 

określonej w §5 ust.1 lit. b, na podstawie której podpisana zostaje niniejsza umowa. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę  

z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 5% wartości netto oferty 

określonej w §5 ust.1 lit. b, na podstawie której podpisana zostaje niniejsza umowa, 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie, rozwiązanie umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości netto oferty, 

określonej w §5 ust.1 lit. b, na podstawie której podpisana zostaje niniejsza umowa, 

4. Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy odszkodowanie w wysokości poniesionych kosztów 

zakupu energii elektrycznej kupionej od sprzedawcy rezerwowego na skutek odstąpienia 

Wykonawcy od wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub nie przystąpienia 

Wykonawcy do wykonania umowy. 

5. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych i odszkodowania określonego w 

ust.4 z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

7. Łączna wysokość kar umownych z tytułu umowy obciążających Wykonawcę nie może przekroczyć 

20% wartości netto oferty, określonej w §5 ust.1 lit. b, na podstawie której podpisana zostaje 

niniejsza umowa. 

 

§ 9 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku: zmiany stawki 

podatku od towarów i usług (VAT) dla energii elektrycznej w stosunku do stawki zawartej w ofercie. 

Warunkiem wprowadzenia zmian jest ustawowa zmiana stawki podatku od towarów i usług; w takim 

przypadku Wykonawca poinformuje Zamawiającego, przed upływem końca okresu rozliczeniowego, 

w którym zmiana wchodzi w życie, pisemną korespondencją zawierającą uzasadnienie, wysokość 



nowych stawek i sposób naliczania nowych wartości VAT; w takim przypadku cena jednostkowa 

netto za 1 MWh zostanie ustalona przy uwzględnieniu zmiany stawki opodatkowania VAT. 
2. Powyższa zmiana wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 10 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu 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 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy prawo zamówień 

publicznych, 

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy pra  

zamówień publicznych , 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej                 

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska  uchybiła 

zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia                        

z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiający odstępuje od umowy w części, 

której zmiana dotyczy. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 11 

 

1. Wszelkie zmiany wprowadzane do treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się dokonywania  zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy niezgodnych z art. 455 ustawy prawo zamówień 

publicznych, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 

1) sytuacji o których mowa w § 5 ust. 2; 

2) zmiany przepisów ustawy Prawo energetyczne lub aktów wykonawczych w szczególności 

dotyczących standardów dostawy energii elektrycznej; 

3) zmiana ilości punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy z zastrzeżeniem 

§ 7 ust. 7 niniejszej umowy; 

4) zmiana miejsca dostawy energii elektrycznej; 

5) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy;  

6) zmiana zakresu zamówienia, poprzez rezygnację z części realizacji, w przypadku sprzedaży 

budynku objętego przedmiotem zamówienia; 

7) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: 

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy; 

b) zmiany danych teleadresowych stron umowy lub innych danych zawartych w rejestrach 

publicznych; 

c) inne przyczyny zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

(okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna), za które żadna ze stron nie ponosi 

odpowiedzialności, skutkujące brakiem możliwości należytego wykonania umowy lub 

niemożliwością prowadzenia dostaw energii elektrycznej. 

3. Ceny i stawki określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia   

z wyjątkiem sytuacji, w której dokona się zmiana stawki podatku VAT oraz w przypadku zmian 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu 

zamówienia. 

https://sip.lex.pl/#/document/17099384?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413979?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413980?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67894791?cm=DOCUMENT


4.   Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 2 i 3 podlega unieważnieniu. W takim przypadku 

stosuje się postanowienie umowne w brzmieniu obowiązującym przed tą zmianą 

 

§ 12 

1. Zamawiający dla realizacji umowy i dokonania czynności związanych z wprowadzeniem jej do 

systemu OSD udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa. 

2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe na tle realizacji umowy, rozstrzygać będzie Sąd Powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 

Prawo energetycznego wszystkich aktów wykonawczych wydanych na podstawie w/w ustaw i ustawy 

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych, ustawy z dnia 11 września 2021 roku prawo zamówień publicznych. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz 

otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca. 

 

§ 13 

1. W związku z zawarciem, realizacją i monitorowaniem wykonywania Umowy Wykonawca będzie 

przetwarzać dane osobowe osób zatrudnianych przez Zamawiającego lub współpracujących                         

z Zamawiającym na innej podstawie (w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, 

miejsce zatrudnienia / firma prowadzonej działalności, stanowisko), które zostaną udostępnione 

Wykonawcy przez Zamawiającego, w tym także dane osobowe przedstawicieli Zamawiającego,                     

o których mowa w umowie.  

2. Istotne informacje o zasadach przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych osób,                                

o których mowa w ust. 1 powyżej oraz o przysługujących tym osobom prawach w związku z 

przetwarzaniem ich danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Wykonawcy pod adresem: 

………………………………………………………………………….. Zamawiający jest 

zobowiązany poinformować te osoby o miejscu udostępnienia informacji, o których mowa                              

w zdaniu poprzednim. 

 

§ 14 

Integralną część Umowy stanowi: 

1. Załącznik Nr 1 

2. SWZ, 

3. Oferta 

4. ……………. 

 

  

WYKONAWCA:                             ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Tabela szacunkowa zużycie energii elektrycznej 

 


