
 
Załącznik nr 1 

- Projekt umowy – 

 
zawarta w dniu [_] 2022 roku we Wrocławiu, pomiędzy Wojewódzkim Inspektorem Transportu 

Drogowego we Wrocławiu reprezentowanym przez: 

- Dariusza Przybytniowskiego  - Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu 

Drogowego we Wrocławiu, 

- Kamilę Palińską - Główną Księgową 

zwanymi w dalszej treści umowy „Zamawiającym” a 

Spółką pod nazwą [_], z siedzibą w [_] przy ulicy [_], kod pocztowy [_], wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: [_], której akta rejestrowe 

są przechowywane w [_] Sądzie Rejonowym [_], posługującej się nadanym jej Numerem 

Identyfikacji Podatkowej [_] oraz numerem REGON [_] 

reprezentowaną przez: [_] - [_] 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”. 

 
Strony zgodnie oświadczają, że osoby je reprezentujące przy zawieraniu umowy (zwanej dalej: 

„Umową”) są do tego prawnie umocowane zgodnie z wymogami prawa polskiego. 

 
Zamawiający i Wykonawca, zwani w dalszej części z osobna również Stroną, zaś wspólnie 

Stronami, zawierają Umowę, o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Wojewódzkiego 

Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu. 

2. Punkt poboru, dane techniczne, adresowe, grupa taryfowa oraz szacowane roczne zużycie 

zostało opisane w zapytaniu ofertowym 

3. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 

10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 poz. 1385) oraz 

przepisom wykonawczym do tej ustawy. 

4. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne i handlowe zgodnie z zapisami 

ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi 

Normami. 

5. Wykonawca przygotuje, wypełni i wyśle poprzez właściwą platformę wymiany informacji 

(należącą do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego – zwanego dalej OSD) zgłoszenia 

sprzedaży energii elektrycznej dla Punktu Poboru Energii Elektrycznej do OSD - celem 

uzyskania pozytywnej ich weryfikacji na dzień 1.10.2022 r. 

6. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu 

Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania 

czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według 

wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę. W tym celu Wykonawca przygotuje 

stosowne pełnomocnictwa, które przedłoży Zamawiającemu do podpisu. 

7. Dla realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca musi posiadać zawartą ważną umowę, 

tj. tzw. Generalną Umowę Dystrybucji, z lokalnym OSD, na podstawie której może prowadzić 

sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD 

8. Energię elektryczną Zamawiający będzie zużywał na potrzeby działalności własnej jako 

odbiorca końcowy. 



9. Wykonawca oświadcza, ze posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej 

w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

zgodną z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (jednolity tekst Dz. U. z 

2022 r. poz. 1385 z późn. zm.), ważną w okresie wykonywania niniejszej umowy. 

§ 2 

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

1 Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

dystrybucją energii elektrycznej; 

2 Umowa dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a OSD określająca ich 

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

niniejszej Umowy; 

3 Umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a OSD 

określająca prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usługi dystrybucji energii 

elektrycznej dla miejsca dostarczania; 

4 Punkt poboru – miejsce dostarczania energii elektrycznej – zgodne z miejscem 

dostarczania energii elektrycznej zapisanym w umowie o świadczenie usług dystrybucji;  

5 Okres rozliczeniowy – okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami 

urządzeń do pomiaru mocy i energii elektrycznej - zgodnie z okresem rozliczeniowym 

stosowanym przez OSD, nie rzadziej niż raz na miesiąc. 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, a Zamawiający zobowiązuje się do kupna 

energii elektrycznej dla punktu poboru. 

2. Łączną ilość dostarczanej energii elektrycznej w ramach niniejszej umowy, na podstawie 

dotychczasowego zużycia, szacuje się na …………….. kWh. 

3. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną ma charakter jedynie orientacyjny i 

w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w 

podanej ilości. Ilość pobrana przez Zamawiającego energii elektrycznej ustalana będzie w 

oparciu o bezpośrednie odczyty wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych. 

4. W przypadku zrealizowania dostaw w mniejszym zakresie tj. nie wyczerpującym ilości 

energii wskazanej w ust. 2, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do 

Zamawiającego. 

5. Dla realizacji niniejszej umowy w zakresie punktu poboru energii konieczne jest 

obowiązywanie Umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a 

odpowiednim OSD, 

6. Wykonawca oświadcza, że posiada zawartą ważną Generalną Umowę Dystrybucji z 

lokalnym OSD działającym na terenie miasta Wrocław. 

§ 4 

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca jest odpowiedzialny za bilansowanie handlowe, o 

którym mowa w ustawie Prawo energetyczne. 

2. Wszelkie koszty związane z dokonywaniem przez Wykonawcę bilansowania handlowego, 

o którym mowa w ust. 1 uwzględnione są w cenach jednostkowych określonych w ofercie 

wykonawcy. 

3. Strony zgodnie oświadczają, iż wszystkie obowiązki w zakresie bilansowania handlowego 

związanego z niniejszą umową obciążają Wykonawcę. 

  



§ 5 Termin realizacji 

1. Umowa będzie realizowana w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Jeżeli 

zawarcie umowy nastąpi wcześniej, niż przed dniem 1 października 2022 r., termin realizacji 

zamówienia nastąpi od dnia 1 października 2022 r. 

2. Umowa wygasa z dniem 30 września 2023 r. 

§ 6 Wartość umowy oraz zasady rozliczeń i płatności 

1. Za wykonanie zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 
wynagrodzenie, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 4 do maksymalnej wysokości: 

…………………..…………………. zł brutto. 

2. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny jednostkowej energii 

elektrycznej brutto określonej w formularzu cenowym oferty Wykonawcy, która wynosi 

…………………………… zł/kWh. 

3. Cena jednostkowa określona w ust. 2 nie ulegnie zmianie oraz nie podlega waloryzacji w 

okresie obowiązywania umowy z wyjątkiem sytuacji opisanych w § 11 umowy. 

4. Należność Sprzedawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych 

obliczana będzie indywidualnie dla punktu poboru na podstawie wskazań urządzeń 

pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej 

energii elektrycznej określonej w § 6 ust. 2 umowy. 

5. Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów 

rozliczeniowych układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez operatora systemu 

dystrybucyjnego zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD. 

6. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT 

wystawianych przez Wykonawcę w terminie 10 dni od otrzymania odczytów z układów 

pomiarowo-rozliczeniowych od OSD. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur raz na miesiąc, 

8. Należności wynikające z faktur VAT, o których mowa w ust. 6 będą płatne w terminie 30 

dni od dnia doręczenia Zamawiającemu w formie pisemnej prawidłowo wystawionej faktury 

VAT. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego. 

9. Faktury VAT wystawiane będą na adres: …………………. 

10. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarach lub odczycie wskazań układu pomiarowo 

rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie bądź zawyżenie należności za pobraną energię 

elektryczną, Wykonawca dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur. 

11. Podstawą do wyliczenia wielkości korekty, o której mowa w ust. 10 jest wielkość błędu 

wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, a jeżeli określenie tego błędu nie jest możliwe, 

podstawę rozliczeń stanowi średnia liczba jednostek energii elektrycznej za okres doby, 

obliczana na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej prawidłowo wskazanych przez 

układ pomiarowo rozliczeniowy w poprzednim półrocznym Okresie Rozliczeniowym, 

pomnożona przez liczbę dni okresu, którego dotyczy korekta. Korekta obejmuje cały Okres 

Rozliczeniowy lub okres, w którym występowały nieprawidłowości lub błędy z zachowaniem 

okresu przedawnienia roszczeń. 

12. Nadpłatę wynikającą z wyliczonej korekty zalicza się na poczet płatności ustalonych za 

najbliższy okres rozliczeniowy, jeśli Zamawiający nie żąda jej zwrotu. Zamawiający ma prawo 

do wstrzymania płatności za błędnie wystawioną fakturę do czasu jej skorygowania. 

13. Niedopłatę Zamawiający jest zobowiązany uregulować w terminie 21 dni od daty 

otrzymania faktury korygującej. 

  



14. Zapłata: 

a) kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury 

będzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt. 37 Wykonawcy ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. 

zm.), 

b) kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest 

dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-

kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy. 

15. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem 

rozliczeniowym o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo 

Bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, 

o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż 

Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, 

o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.). 

§ 7 Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

a) Pobieranie energii elektrycznej zgodnie z warunkami umowy oraz obowiązującymi 

przepisami prawa. 

b) Terminowe regulowanie należności za zakupioną energię elektryczną. 

c) Powiadamianie Wykonawcy o zmianie planowanej wielkości zużycia energii elektrycznej w 

przypadku zmian w sposobie wykorzystania urządzeń i instalacji elektrycznych w punkcie 

poboru. 

d) Niezwłoczne informowanie Wykonawcy telefonicznie, faksem lub mailem o problemach  

lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość i sposób wykonywania Przedmiotu umowy, 

lub jakichkolwiek innych, mających istotne znaczenie dla realizacji przedmiotu umowy, w tym 

o wszelkich okolicznościach mających wpływ na rozliczenia za energię. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) Sprzedaż energii elektrycznej do obiektu Zamawiającego w okresie umownym, z 

zachowaniem obowiązujących standardów i przepisów. 

b) Zapewnienie Zamawiającemu dostępu do informacji o danych pomiarowo-rozliczeniowych 

energii elektrycznej pobranej przez Zamawiającego 

c) Przyjmowanie od Zamawiającego zgłoszeń i reklamacji od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 7:00 do 15:00, z tym jednak zastrzeżeniem, że zgłoszenia i reklamacje dotyczące 
przerw w dostawie energii muszą być przyjmowane całodobowa. 
d) Rozpatrywanie wniosków lub reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń i udzielenie 

odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia 

reklamacji. 

e) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego telefonicznie lub faksem o problemach lub 

okolicznościach mogących wpłynąć na jakość i sposób wykonywania przedmiotu umowy lub 

jakichkolwiek innych, mających istotne znaczenie dla realizacji przedmiotu umowy, w tym o 

zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych 

okolicznościach mających wpływ na rozliczenia za sprzedaną energie. 

f) Posiadanie przez cały okres umowny, umowy dystrybucyjnej zawartej z odpowiednim OSD, 

na podstawie której Wykonawca może prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za 

pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów i urządzeń 

Zamawiającego. 



§ 8 

1. Za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi Zamawiającego, na jego pisemny 

wniosek przysługują Zamawiającemu bonifikaty w wysokościach i na zasadach określonych w 

ustawie Prawo energetyczne oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy. Wykonawca 

zobowiązuje się rozpatrzyć wniosek Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia jego złożenia. 

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki przerw i ograniczeń w sprzedaży 

energii elektrycznej spowodowanych: 

a) działaniem siły wyższej, 

b) działaniem osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

c) awarią sieci elektroenergetycznej przez czas niezbędny do jej usunięcia oraz w wypadku 

ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej w związku z zagrożeniem życia, zdrowia, 

mienia lub środowiska naturalnego, 

d) wstrzymaniem dostarczania energii elektrycznej lub odłączeniem Zamawiającego od sieci 

dystrybucyjnej zgodnie z umową, o której mowa w § 3 ust. 6), 

e) działaniem OSD nieuzgodnionym z Wykonawcą. 

§ 9 

1. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest P. 

……………………………….……….……………………, tel. ………………, 

mail:……………………………………………………………………………………….. 

2. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest P. 

…………………………………..……….……………………, tel. ………………, 

mail:………………………………………………………..………………………………. 

3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 wymaga od strony zmieniającej pisemnego 

zawiadomienia drugiej strony umowy. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej 

umowy. 

§ 10 Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) z tytułu rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 6 ust. 1; 

b) z tytułu braku zapewnienia ciągłości w dostawie energii dla punktu poboru energii, z 

przyczyn innych niż wskazane w § 8 ust. 2 – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa 

w § 6 ust. 1 za każde zdarzenie; 

2. Zamawiający ma prawo do sumowania kar umownych i obciążenia Wykonawcy w ich 

łącznym wymiarze. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody. 

4. Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczanych kar na podstawie 

niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie z należności Wykonawcy. 

5. Naliczone kary umowne nie mogą przekroczyć 40% wynagrodzenia umownego, o którym 

mowa w § 6 ust. 1 umowy. 

 



§ 11 Zmiany postanowień umowy 

1. Zamawiający przewiduje zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej 

zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego. W takiej sytuacji cena 1 kWh ulegnie 

odpowiedniej zmianie. 

§ 12 Rozwiązanie umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, w przypadku: 

a) rażącego naruszenia umowy lub przepisów prawa przez Wykonawcę; 

b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji niniejszej umowy w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 
1; 

c) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy z przyczyn innych niż określone w § 8 

ust. 2 i przerwa ta trwała dłużej niż 3 dni. 

d) 3-krotnego naliczenia kary umownej na podstawie § 10 ust. 1 lit b) 

2. Wypowiedzenie umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez 

złożenie oświadczenia drugiej stronie. 

3. 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. 

4. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 3-miesięcznego 

okresu wypowiedzenia 

§ 13 

Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na 

osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod 

rygorem nieważności. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i 

stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy uprawniające Zamawiającego do 

odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i jej rozwiązania ze skutkiem 

natychmiastowym. 

§ 14 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się ogólnie obowiązujące 

przepisy, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i ustawy prawo zamówień 

publicznych oraz ustawy prawo energetyczne i aktów wykonawczych do tej ustawy. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w 

drodze podpisanego przez strony aneksu. 

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 15 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 
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